2.

Agenda AB Veiligheidsregio Hollands Midden
Datum:
Tijd:
Locatie:

29 november 2018
10.00 -13.00 uur (inclusief lunch)
Raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn,
Stadhuisplein 1 Alphen aan den Rijn

Opening
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
Algemeen
3.
Vaststellen verslag AB 28 juni 2018
en bespreken actiepunten
4.
Ingekomen en verzonden stukken
5.
Mededelingen (mondeling)
6.
Veiligheidsberaad (mondeling)
_____________________

AB Veiligheidsregio/Politie
Besluitvormend
A.1
Eindrapport project ‘Gezamenlijk realiseren
toekomstbestendige bluswatervoorzieningen’
A.2
Regionaal Crisisplan VRHM deel II
Meningvormend
A.3
Stand van zaken / ontwikkelingen GMK (mondeling)
Informatief
A.4
Vervolg Systeemtest 2018
A.5
Lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen
A.6
Resultaten project ‘Kleinschalige decontaminatie
A.7
Informatiekaart Verdiepte ligging A4
A.8
Informatiekaart Omgevingsdiensten
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_____________________

AB Veiligheidsregio
Besluitvormend
B.1
Verlenging Nota Reserves VRHM, 2017-2018 tot en met 2019
B.2
2e Bestuursrapportage GHOR HM en deelprogramma IZB 2018
B.3
Administratieve begrotingswijziging GHOR HM 2018
B.4
Instructie DPG
B.5
Convenant VRHM en ziekenhuizen Hollands Midden

Informatief
B.6
Beleid informatiebeveiliging VRHM
B.7
Bestuursrapportage VRHM najaar 2018
B.8
Jaarplan en begroting IFV 2019
B.9
Werkplan programma Geneeskundige Hulpverlening 2019
B.10 Update jodiumprofylaxe predistributie en nooddistributie
B.11 Zorg- en Veiligheidshuis
_____________________

Rondvraag
Sluiting
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3. Verslag

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

28 juni 2018
10.00 – 13.00 uur
Raadszaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

2.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht
van verhindering is ontvangen van mw. Mos, nationale politie, dhr. Van der Sande,
Dijkgraaf, Kolonel Beaufort, defensie en dhr. De Gouw, DPG.
.
Vaststellen agenda
Er zijn geen bijzonderheden.

3.

Vaststellen verslag AB 14 april 2018 en bespreken actiepunten
Er zijn geen bijzonderheden.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Zuidijk deelt mee dat met de omringende Veiligheidsregio’s convenanten zijn
afgesloten ten behoeve van de optimalisering van de basiszorg. De afspraken houden in
dat een eenheid uit een Veiligheidsregio kan optreden in een aangrenzende
Veiligheidsregio als deze daar eerder aanwezig kan zijn.

6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter geeft het woord aan dhr. Visser die plaatsvervangend bij het
Veiligheidsberaad aanwezig is geweest.
Dhr. Visser licht in het kort toe welke thema’s zijn behandeld, waaronder de strategische
agenda en brandweerzorg in de komende jaren. Verdeeldheid van meningen over welke
rol het Veiligheidsberaad heeft, of juist niet, heeft een interessante discussie opgeleverd
waar nog geen uitkomsten over te delen zijn.

Besluitvormend
A.1

Samenstelling Dagelijks Bestuur (NAZENDING)
Dhr. Nieuwenhuis vraagt de voorzitter om uitleg over de totstandkoming van het huidige
DB.
De voorzitter licht toe dat het terugbrengen van het DB van 8 naar 6 leden gebaseerd is
op een wettelijke eis. Bij de nieuwe samenstelling is gekeken naar grootte van gemeenten,
politieke kleur, man/vrouw verhouding en andere relevante gronden om tot een zo goed
mogelijke spreiding te komen binnen de samenstelling.
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om de scheidende DB leden, dhr. Kats,
dhr. Goedhart en dhr. Schoenmaker nadrukkelijk te danken voor hun inzet, alsmede
plaatsvervangend DB lid mw. Driessen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. als leden van het Dagelijks Bestuur, naast de voorzitter (de burgemeester van
Leiden, de heer H. Lenferink), te benoemen per 1 juli 2018:
a. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies
b. de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser;
c. de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier
d. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw M. van der Velde
e. de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit
2. Als plaatsvervangend voorzitter te benoemen (in volgorde van vervanging per 1 juli
2018):
a. 1e plaatsvervanger: de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw Spies;
b. 2e plaatsvervanger: de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser
c. 3e plaatsvervanger: de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier
d. 4e plaatsvervanger: de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw
M. van der Velde
e. 5e plaatsvervanger: de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruijt;
3. kennis te nemen van de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur;
a. de voorzitter, de heer H. Lenferink: strategisch beleid en relatie politie. Lid van het
Veiligheidsberaad;
b. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies; multidisciplinaire
crisisbeheersing. Lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie
(BAC/Veiligheidsberaad) Crisisbeheersing, incl. GMK/informatievoorziening. Lid
van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad)
Informatievoorziening. Lid van de bestuurlijke Stuurgroep Meldkamer De Yp
c. de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser: bedrijfsvoering/middelen. Lid
van de Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamer De Yp;
d. de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier: brandweer. Lid van
de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) Brandweer.
Lid van de Brandweerkamer;
e. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw M. van der Velde: GHOR. Lid
van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) GHOR.
Lid van de Stuurgroep Dijkring 14, 15, 44;
f. de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit: Oranje Kolom / Bevolkingszorg

Meningvormend
A.2.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK (mondeling)
Mw. Spies deelt met enthousiasme dat uit de recent gehouden stuurgroepvergadering
naar voren is gekomen dat overeenstemming is bereikt tussen het ministerie en de
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Veiligheidsregio’s met betrekking tot de vergoeding, die voortvloeit uit het vormen van de
nieuwe meldkamers, wat inhoudt dat de Veiligheidsregio Hollands Midden verder kan met
de herinrichting van de Rooseveltstraat. Met de politie en het departement is
overeenstemming bereikt over de frictiekosten. Alleen de witte kolom moet nog volgen
waarmee dit dossier bijna afgerond is.
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zal de stuurgroep in de toekomst nog slechts
twee maal per jaar bij elkaar komen.
Ook de wetgeving omtrent de GMK’s maakt op dit moment een ontwikkeling door. Tijdens
een nationale bijeenkomst met de vertegenwoordigers uit alle Veiligheidsregio’s is
duidelijk geworden dat op nationaal niveau harmonie begint te ontstaan. Rondom de
functionaris CaCo in de meldkamer bestaat nog enige verwarring in het wetgevingstraject.
Het ministerie van JenV heeft nu toegezegd aan het werk te gaan met de consultatie die
heeft plaatsgevonden. Het zal nog geruime tijd in beslag nemen voordat deze wetgeving
een parlementair behandelingsproces heeft doorlopen.
Na een ronde langs alle meldkamers is met tevredenheid geconstateerd dat Zuid-Holland
Zuid/Rijnmond sinds een aantal weken operationeel is. Het is een geruststellende
gedachte dat er nu een terugvaloptie is in geval van calamiteiten binnen de eigen
meldkamer.
De migratie van C2000 zal naar alle waarschijnlijkheid aan het eind van dit jaar
gerealiseerd zijn. Het opsplitsen van de migratie in delen, waar al een behoorlijk aantal
van geïmplementeerd is, geeft goede hoop op een succesvolle afronding.
De operationeel verantwoordelijke voor de eenheid Den Haag en voor de beide
Veiligheidsregio’s voor de Meldkamer gaat binnenkort een andere functie vervullen binnen
de nationale politie. Voor vertrek wordt een opvolger ingewerkt.
De voorzitter suggereert dat voor een volgend AB wellicht een informatienotitie
voorbereid kan worden die de financiële kant belicht als de afspraken zijn afgerond.
Mw. Spies denkt dat dit te vroeg is omdat er nog overeenstemming met de witte kolom
bereikt moet worden. Wellicht kan gedeeld worden wat op dat moment bekend is.

Informatief
A.3.

Proces nieuwe Regionaal Risicoprofiel VRHM
De voorzitter brengt in dat bij het Regionaal Risicoprofiel gekeken is naar fysieke risico´s
en mist daarbij de invloed van de digitale risico´s, bijvoorbeeld uitval van systemen. Graag
zou hij dit vraagstuk een keer meenemen om tot een beter inzicht te komen wat betreft de
gevolgen voor de fysieke maatschappij.

A.4.

Informatiekaart NL-Alert
Mw. Bloemen vraagt of het klopt dat de burgemeesters niet geïnformeerd worden, tenzij
het GRIP 3 is?
De voorzitter antwoordt dat hier, met betrekking tot maatregelen, hetzelfde geldt als bij de
rest van de GRIP-situaties. In de regel wordt men onder GRIP 3 vaak nog wel
geïnformeerd omdat men formeel leidinggevend is, maar in de feitelijke beslisstructuur
speelt men geen directe rol. In die manier van werken doet zich hier een overeenkomst
voor.
Dhr. Zuidijk licht toe dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen minder acute
situaties en zeer acute situaties waarbij een handelingsperspectief aan de bevolking
gegeven moet worden. Hierbij valt te denken aan vrijkomen van en blootstelling aan
gevaarlijke stoffen. In een dergelijk geval is er een soort mandaat om de sirene aan te
zetten. In het verlengde daarvan kan dit bezien worden als een vorm van informeren
achteraf. Uiteraard vraagt de crisisbeheersing zich voortdurend af of er afstemming
gewenst is over een onderwerp en zo ja, dan wordt er uiteraard afgestemd met de
betrokken burgemeester(s).
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A.5.

Vaststelling subsidie Slachtofferhulp 2017
Mw. Bloemen vraagt of deze subsidie een plaats in de begroting kan krijgen omdat zij van
mening is dat hier sprake is van vaststellen achteraf.
De voorzitter licht toe dat hier sprake is van het vaststellen van de verslaglegging,
waarmee men als het ware accordeert dat men het juiste met de subsidie heeft gedaan en
dat deze ook definitief wordt vastgesteld op dat niveau, zoals dat bijvoorbeeld ook bij
gemeentelijke subsidies gebeurt.
Mw. Bloemen is in dat geval van mening dat het besluit duidelijker geformuleerd had
kunnen worden en wil dit meegeven voor een volgende keer.
De voorzitter kan zich hier in vinden.

A.6.

Terugblik bijeenkomsten nieuwe raadsleden over gemeenschappelijke regelingen in de
regio mondeling)
Mw. Spies deelt met genoegen dat de raadszaterdag van 26 april jl., ondanks het extreem
mooie weer, bezocht is door ongeveer 40 raadsleden. Zij spreekt tevens haar waardering
uit naar alle partijen die zich ingezet hebben voor het mogelijk maken van deze dag. Ook
is zij benieuwd naar de ervaringen van Midden Holland. Zij vindt het jammer dat er twee
dezelfde type bijeenkomsten zijn georganiseerd op zo goed als hetzelfde tijdstip. Zij pleit
ervoor dit in de toekomst beter af te stemmen ten behoeve van het resultaat.
Dhr. Kats heeft nogmaals navraag gedaan bij Midden Holland over de communicatie van
de data. Daarbij is de indruk ontstaan dat er uitsluitend een mededeling is gedaan dat een
dergelijke bijeenkomst georganiseerd zou worden en dat Hollands Midden van harte
welkom was om gezamenlijk op te trekken. In deze afstemming is kennelijk
miscommunicatie ontstaan. Hij is van mening dat het wel aanbeveling verdient om goed in
kaart te brengen waar de mogelijkheden liggen om gezamenlijk op te trekken omdat er in
beide regio’s sprake is van verschillende regelingen.
De voorzitter meldt dat de bijeenkomst in Leiden door ongeveer 80 raadsleden is
bezocht. De berichten waren veelal positief. Ook hij was onder de indruk van de inzet van
de verschillende regelingen en is van mening dat het aanbeveling verdient dergelijke
bijeenkomsten vaker te organiseren.
Tijdens de bijeenkomst is opgemerkt dat de besluitvorming door de raad aan het eind van
een traject bij de raadsleden het gevoel oproept weinig keuze te hebben. Vanuit de
behoefte tot meer betrokkenheid is gevraagd of hier een andere vorm voor bedacht kan
worden. De voorzitter heeft de raadsleden toegezegd te bekijken of er begin 2019 iets
georganiseerd kan worden waardoor zij eerder in dat traject meegenomen worden.
Daarnaast is hij van mening dat een dergelijke werkwijze voor alle partijen van
toegevoegde waarde kan zijn.
Vanuit de vergadering wordt dit initiatief gesteund. Wel wordt aandacht gevraagd voor
afwegingen ten opzichte van het regionaal risicoprofiel wat aparte elementen in zich
draagt.

Besluitvormend
B.1.

Jaarstukken VRHM 2017
Mw. Bloemen vraagt hoe het, weliswaar kleine, negatieve resultaat in relatie tot
aanbestedingen in de toekomst voorkomen kan worden.
Dhr. Goedhart deelt dat naar aanleiding van het door de accountant afgegeven signaal
verschillende vormen zijn besproken waar men in de toekomst mee verder denkt te
kunnen.
De voorzitter voegt toe dat het aanbeveling verdient hier als bestuur bij stil te staan en
dat naar aanleiding van de vraag van mw. Bloemen en het antwoord van dhr. Goedhart
ook aandacht besteed moet worden aan de structurele doorwerking van verkeerde
aanbestedingen in het verleden, wat dit betekent en waar de bijsturingsmogelijkheden
liggen.
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Dhr. Van der Kamp zegt dit initiatief te steunen op basis van ervaring met een dergelijke
discussie met de eigen accountant.
De voorzitter vraagt om akkoord hier notitie van te maken.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De jaarstukken 2017 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een
onttrekking uit de Bestemmingsreserve Taakstelling Cebeon ad € 248.955, zoals
omschreven in de toelichting op dit besluit, vast te stellen
2. Décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
B.2

1e Wijziging Programmabegroting VRHM 2018
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2018 vast te stellen en:
a. de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 65.000 voor
2018 in verband met de verdere professionalisering van het multidisciplinaire
crisismanagement van de VRHM en deze lasten te dekken door een extra onttrekking
aan de reserve Samenwerken Loont met hetzelfde bedrag;
b. de kosten van het project Vakbekwaamheid 2.0 ad € 14.768 op het programma
Brandweer te dekken door een onttrekking aan de reserve Versnelde
Organisatieopbouw voor hetzelfde bedrag. Na realisatie heeft deze reserve een saldo
nihil en kan worden afgesloten;
c. de kosten van het Programma Doorontwikkeling sector Risico- en crisisbeheersing ad
€ 130.000 op het programma Brandweer te dekken door een onttrekking aan de
reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde bedrag;
d. de kosten van het Programma Leiderschapsontwikkeling bij de Veiligheidsregio
Hollands Midden ad € 210.000 op het programma Brandweer te dekken door een
onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde bedrag;
e. de lasten van het programma Meldkamer Hollands Midden incidenteel te verhogen
met € 37.500 in verband met de implementatie van het ProQa-Fire systeem en deze
kosten te dekken door een onttrekking aan de reserve Meldkamer Hollands Midden
voor hetzelfde bedrag;
f. het negatief jaarrekeningresultaat 2017 van de VHRM ad € 248.955 te dekken door
een onttrekking aan de reserve Taakstelling Cebeon voor hetzelfde bedrag.

B.3.

Programmabegroting VRHM 2019
Dhr. Van der Kamp oppert, naar aanleiding van eerdere afspraken omtrent een
beleidskader voor de komende 10 jaar, deze programmabegroting en de zienswijze van
zijn gemeente, dat het, nu er een nieuw bedrijf is gevormd, een idee zou kunnen zijn om
dit bedrijf ook meer eigen financiële keuzes te laten maken in plaats van alles in de
begroting op te nemen. Nu men niet meer de volledige Cebeon-norm nodig heeft zou een
percentage van het overschot beschikbaar gesteld kunnen worden voor het maken van
die eigen keuzes. Zijn gedachte komt niet voort uit de voorliggende begroting maar uit zijn
visie op een moderne bedrijfsvoering.
Dhr. Kats antwoordt dat de richting die dhr. Van der Kamp beschrijft niet de richting is die
hij zelf op zou willen gaan. Hij is van mening dat, juist nu men de omslag heeft weten te
maken naar een situatie waarin men inhoudelijk beleid bepalend laat zijn voor de
financiering, men hier verder gestalte aan moet geven. Daarnaast denkt hij dat het
voorstel van dhr. Kamp vooruitgang van de organisatie niet ten goede zou komen.
Dhr. Goedhart sluit zich bij de mening van dhr. Kats aan en voegt toe dat het juist in de
bedoeling ligt om de organisatie erbij te halen en meer productgericht te begroten zodat
duidelijk is waar het geld naar toe gaat. Zodra de organisatie op afstand wordt geplaatst,
zoals dhr. Van der Kamp suggereert, kan dit uitsluitend als men een kader heeft over het
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kostenniveau. Hij is van mening dat er in de komende periode aan gewerkt moet worden
om de gemeenten erbij te betrekken, waarbij het kostenniveau en de daarbij behorende
veiligheid, gezamenlijk overeengekomen kan worden.
Dhr. Schoenmaker heeft vragen over de lijst waarop staat genoteerd hoe de gemeenten
hebben gereageerd op de begroting. In de verwerking staat vaak n.v.t. Hij neemt aan dat
dit betekent dat dit niet hoeft te leiden tot een wijziging in de begroting. Verder vraagt hij
zich af of de gemeenten nog een reactie krijgen of dat dit niet de bedoeling is. In het
laatste geval zou hij er op aan willen dringen dit wel te doen.
De voorzitter is van mening dat er, gezien de lange beleidsperiode, nog regelmatig
discussie gevoerd kan en zal worden over de koers. Verder constateert hij dat men het
met de begroting zelf eens is.
Op de vraag van dhr. Schoenmaker antwoordt hij dat de gemeenten een reactie horen te
krijgen op hun brief waar ook een argumentatie bij hoort die in de tabel niet tot uiting komt.
Op basis van die argumentatie kan ook weer van gedachten worden gewisseld.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020 tot en met 2022 vast te
stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2019 vast te stellen voor de programma’s vóór
resultaatbestemming volgens de bedragen zoals opgenomen in het
vaststellingsbesluit;
b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen
mutaties in de reserves;
c. de in de Programmabegroting 2019 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2020-2022
e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2019 opgenomen risico’s
f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en
machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor
gedekte vervangingsinvesteringen

B.4.

1e Bestuurlijke rapportage programma GHOR en deelprogramma IZB 2018
Mw. Van der Velde deelt mee dat in de inleiding wordt vermeld dat er tot 28 juni
zienswijzen ingediend kunnen worden. Aangezien deze niet zijn ontvangen concludeert zij
dat iedereen akkoord is.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 1ste bestuurlijke rapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB met
een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur aan
het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.

B.5.

Begroting programma GHOR en deelprogramma IZB 2019
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde ontwerpbegroting 2019 en meerjarenramingen
programma GHOR en deelprogramma IZB
2. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te adviseren de hoofdlijnen van
ontwerpbegroting 2019 programma GHOR en deelprogramma IZB als onderdeel van
de ontwerpbegroting 2019 RODG Hollands Midden ten finale vast te stellen

B.6.

Voorstel inrichting en bezetting regionale pools Bevolkingszorg
Dhr. Nieuwenhuis brengt in dat hij punt 2 van het besluit enigszins vrijblijvend vindt en
dat hij punt 3 ervaart als een doelstelling.
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De voorzitter zegt dat hij zich hier voor een deel in kan vinden maar dat dit besluit als het
ware een tussenstap is die ruimte biedt om dit probleem met elkaar op te lossen. Mocht dit
besluit niet het gewenste resultaat opleveren dan kan er altijd nog overgegaan worden tot
vervolgstappen.
Dhr. Nieuwenhuis geeft mee begrip te hebben voor deze argumentatie maar is ook van
mening dat er al een behoorlijke periode ruimte geboden is.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De huidige situatie met twee piketgroepen per functie (oost en west) te handhaven
onder de volgende voorwaarden:
1. Er wordt een actief en aantrekkelijk werving- en selectietraject gestart vanuit het
BGC, waarbij in de uitrol de gemeenten (gemeentesecretarissen en MOV’ers) en
ook de huidige piketfunctionarissen een belangrijke rol spelen.
2. Gemeenten hebben, meer dan voorheen, een (inspannings)verplichting voor het
leveren van functionarissen naar rato van de grootte van de gemeente, waarbij
het mogelijk is om als gemeenten hierin samen op te trekken en te differentiëren
naar de verschillende hard piketfuncties binnen de VRHM.
3. Per 1 november 2018 zijn alle regionale piketgroepen qua bezetting op orde (6
deelnemers aan de piketgroep en minimaal 1 persoon op de reservebank).

Meningvormend
B.7.

Project ‘Gezamenlijk realiseren toekomst-bestendige bluswatervoorziening’
Presentatie eindresultaat en bespreken hoe nu verder
De presentatie is gehouden door dhr. Kruisman van Brandweer Hollands Midden.
Aansluitend is een discussie gevoerd. De gestelde vragen zijn door de heer Kruisman
toegelicht.

Informatief
B.8.

Bestuurlijke voorjaarsrapportage VRHM 2018
Mw. Bloemen is van mening dat, ondanks de compensatieregeling die door mw. Spies is
besproken bij agendapunt A.2, er nog steeds betaald wordt voor goede initiatieven die in
het verleden zijn genomen. De investering die op die initiatieven is gedaan was destijds
gebaseerd op een periode van 20 tot 30 jaar, maar dit heeft slechts 5 jaar mogen duren.
Zij vindt het niet goed voelen dat gemeenten daar nu nog steeds aan bij moeten dragen.
Mw. Spies antwoordt dat er inderdaad tot in lengte van jaren betaald moet blijven worden
voor de meldkamer. Nu er licht aan het eind van de tunnel schijnt voor wat betreft de
transitiekosten zal het te ontvangen bedrag de risico’s in de begroting en de structurele
kosten naar beneden brengen. Het goede nieuws is dat de gemeenteraden dit in de
toekomst in de meerjarenbegroting terug zullen zien. Voor wat betreft de investering in de
Yp valt te melden dat Hollands Midden zich destijds voor lump sum heeft ingekocht. In de
meerjarenbegroting kan Hollands Midden voor de oorspronkelijke kosten mee blijven
draaien. Verder is zij het er mee eens dat er nog steeds kosten worden gemaakt maar dat
deze lager uit zullen vallen dan verwacht.
De voorzitter vult aan dat voor de Rooseveltstraat uiteindelijk een nieuwe kostendrager
gezocht zal moeten worden.

B.9.

Landelijk beeld inrichting repressieve brandweerzorg
De voorzitter meldt verheugd dat bij een bezoek aan het ministerie door de directeur
gedeeld is dat Hollands Midden zich goed aan de wet heeft gehouden.
Dhr. Zuidijk beaamt dit en is blij dat dit gezamenlijk zo goed geregeld is.
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Er is naar verschillende onderdelen gekeken, waaronder opkomsttijden, wat in Hollands
Midden uitstekend op orde is. Wat betreft de samenstelling van de basiseenheden zijn er
ook geen bijzonderheden.
Wel is de Combinatieregeling, die in de zomermaanden van kracht wordt, op advies van
de inspectie aangepast. Tot op heden konden twee aparte eenheden uitrukken zonder
bevelhebber en op een rendez vous punt een samengesteld team vormen. Deze
werkwijze wordt niet meer gehanteerd.
De nieuwe Combinatieregeling zorgt er voor dat er 4 mensen uitrukken maar altijd met
een bevelhebber en een chauffeur.
Voor wat betreft de beschikbaarheid van brandweerpersoneel is de aanbeveling gedaan
het bestuur meer inzicht te geven in de feitelijke bezetting en wat dit betekent voor de
paraatheid tijdens kantooruren en in de avond- en nachtsituatie. Thans wordt gewerkt aan
een rapportagesysteem wat periodiek inzicht moet gaan geven in de feitelijke
paraatheidskwaliteit op een brandweerkazerne.
B.10 Combinatieregeling brandweer 2018
De combinatieregeling is besproken bij agendapunt B.9.
B.11 Bestuurlijke conferentie Samenwerking
Presentatie door de burgemeesters Van Erk en Van der Kamp (mondeling)
Dhr. Van Erk en dhr. Van der Kamp delen het volgende over de bestuurlijke conferentie;
In samenspraak tussen onze organisaties VRHM, RDOG, ODMH, ODWH en de
gemeenten/burgemeesters van Bodegraven/Reeuwijk en Hillegom zijn er bestuurlijk en
ambtelijk stappen gezet om ons voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Het
gaat dan vooral om het vinden van nieuwe vormen van samenwerken/integraal werken en
inspelen op de andere houding/cultuur die van de overheid als partner wordt gevraagd. Er
lopen ambtelijk inmiddels enkele pilots en er zijn ook twee themabijeenkomsten geweest
om met elkaar aan de hand van casuïstiek ervaringen uit te wisselen. Omdat de
gemeenten Bodegraven/Reeuwijk en Hillegom een door de raad vastgestelde
omgevingsvisie hebben, zijn de burgemeesters Van Erk en Van der Kamp bereid
gevonden dit traject tot nu toe bestuurlijk te begeleiden. Het wordt nu tijd om colleges en
raden breder aan te haken en de bedoeling is om dit in het najaar te doen middels een
conferentie. De precieze datum wordt in overleg met de griffies gezocht.
B.12 Stand van zaken reorganisatie VRHM (mondeling)
Dhr. Zuidijk deelt dat de brandweer aan het eind van het implementatietraject van het
nieuwe organisatieplan is gekomen. Op dit moment is de plaatsingsadviescommissie
bezig om mensen die een vervallen functie hebben te matchen met nieuw ontstane
functies. Ook zijn alle wervings- en selectietrajecten afgerond. Alle leidinggevende functies
zijn ingevuld met mensen uit ‘eigen huis’. Uitsluitend de functie van directeur
brandweerzorg is buitenshuis geworven. Op 3 september a.s. wil de nieuwe organisatie uit
de startblokken komen. De zomerperiode wordt gebruikt voor facilitaire klussen zoals
verhuizen, opnieuw inrichten van informatiesystemen etc. De voorbereidingen hiervoor zijn
gedaan en de organisatie ligt goed op schema.

Rondvraag
Er zijn geen vragen gesteld.

Sluiting
De vergadering sluit om 11.15 uur. De presentaties bij agendapunt B.7 en B.11 hebben buiten
het officiële gedeelte van de vergadering plaatsgevonden.
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3. Besluitenlijst

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2018
2018/A01

Veiligheidsregio/
Politie

Stand van zaken LMO: Uitwerkingskader Meldkamer

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B01

Veiligheidsregio

1. Kennis te nemen van het Uitwerkingskader Meldkamer (landelijke meldkamer) en het Dagelijks Bestuur te
mandateren om de verdere besluitvorming tijdig af te ronden;
2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel Wijzigingswet meldkamers en de portefeuillehouder Crisisbeheersing,
mevrouw L. Spies, te mandateren om hierop te reageren voor 11 mei 2018.
Bestuurlijke rapportage 2016-2017 GHOR Voorbereiding zorginstellingen op rampen en crises door
zorginstellingen in acute zorg

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
3. Kennis te nemen van de bestuurlijke rapportage 2016-2017 over de mate van voorbereiding door GHORketenpartners in de regio Hollands Midden op hun taken in de geneeskundige hulpverlening / opgeschaalde zorg
(Wvr art. 33);
4. De conclusie te delen dat de instellingen en zorgaanbieders voldoende zijn voorbereid op hun taken;
5. De bestuurlijke rapportage 2016-2017 vast te stellen over de mate van voorbereiding door de instellingen en
zorgaanbieders op hun taak in de geneeskundige hulpverlening.
2018/B02

Veiligheidsregio

Jaarstukken 2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en bestemming resultaat GHOR

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de voorliggende jaarstukken 2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en het
bestemmingsresultaat programma GHOR
2. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale vaststelling van de jaarstukken
2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en het bestemmingsresultaat programma GHOR
3. Een restitutie van € 16.000,-- aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.
2018/B03

Veiligheidsregio

Beleidsplan 2018-2019 MDOTO

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
Het MDOTO Beleidsplan 2018-2019 vast te stellen.
2018/B04

Veiligheidsregio

Bestuurlijke melding Inbewaringstelling (IBS) naar gemeente van herkomst

19-04-2018

Naar aanleiding van eerdere discussies in dit gremium is een voorstel gedaan voor besluitvorming wat als volgt luidt
en is aangeboden:
Dat de burgemeesters in de regio Hollands Midden afspreken dat zij bij afgifte van een IBS van een persoon, die
woonachtig is in een andere gemeente binnen de regio Hollands Midden de burgemeester van de woonplaats
informeren over het afgeven van die IBS als de afgevende burgemeester beoordeelt dat er gevaar voor openbare
orde en/of maatschappelijke onrust zou kunnen zijn.
Na een uitvoerige discussie is men tot de gezamenlijke conclusie gekomen om dit besluit nu niet te nemen en is
afgesproken dat:

De burgemeesters die een IBS afgeven vrij zijn in de wijze waarop zij dit afhandelen waarbij zij gevoel en situatie in
acht nemen.
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2018/A01

Veiligheidsregio/
Politie

Samenstelling Dagelijks Bestuur (nazending)

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. als leden van het Dagelijks Bestuur, naast de voorzitter (de burgemeester van Leiden, de heer H. Lenferink), te
benoemen per 1 juli 2018:
a. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies
b. de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser
c. de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier
d. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw M. van der Velde
e. de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit
2. als plaatsvervangend voorzitter te benoemen (in volgorde van vervanging per 1 juli 2018):
a. 1e plaatsvervanger: de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies;
b. 2e plaatsvervanger: de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser;
c. 3e plaatsvervanger: de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier;
d. 4e plaatsvervanger: de burgemeester van Kaag en Braassem; mevrouw M. van der Velde;
e. 5e plaatsvervanger: de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit;
3. Kennis te nemen van de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur:
a. de voorzitter, de heer Lenferink: strategisch beleid en relatie politie. Lid van het Veiligheidsberaad;
b. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies; multidisciplinaire crisisbeheersing. Lid van de
landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) Crisisbeheersing, incl.
GMK/informatievoorziening. Lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad)
Informatievoorziening. Lid van de Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamer De Yp;
c. de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser: bedrijfsvoering/middelen. Lid van de Bestuurlijke Stuurgroep
Meldkamer De Yp;
d. de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier: brandweer. Lid van de landelijke Bestuurlijke
Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) Brandweer. Lid van de Brandweerkamer;
e. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw M. van der Velde: GHOR. Lid van de landelijke
Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) GHOR. Lid van de Stuurgroep Dijkring 14, 15, 44;
f. de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit: Oranje Kolom / Bevolkingszorg.
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2018/B01

Veiligheidsregio

Jaarstukken VRHM 2017

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B02

Veiligheidsregio

1. de Jaarstukken 2017 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een onttrekking uit de
Bestemmingsreserve Taakstelling Cebeon ad. € 248.955, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, vast
te stellen;
2. décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden.
3.
1e Wijziging Programmabegroting VRHM 2018
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2018 vast te stellen en:
a. de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 65.000 voor 2018 in verband met de
verdere professionalisering van het multidisciplinaire crisismanagement van de VRHM en deze lasten te dekken
door een extra onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont met hetzelfde bedrag;
b. de kosten van het project Vakbekwaamheid 2.0 ad € 14.768 op het programma Brandweer te dekken door een
onttrekking aan de reserve Versnelde Organisatieopbouw voor hetzelfde bedrag. Na realisatie heeft deze reserve
een saldo nihil en kan worden afgesloten;
c. de kosten van het programma Brandweer te dekken door een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor
hetzelfde bedrag;
d. de kosten van het Programma Leiderschapsontwikkeling bij de Veiligheidsregio Hollands Midden ad € 210.000
op het programma Brandweer te dekken door een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde
bedrag;
e. de lasten van het programma Meldkamer Hollands Midden incidenteel te verhogen met € 37.500 in verband met
de implementatie van het ProQa-Fire systeem en deze kosten te dekken door een onttrekking aan de reserve
Meldkamer Hollands Midden voor hetzelfde bedrag;
f. het negatief jaarrekeningresultaat 2017 van de VRHM ad € 248.955 te dekken door een onttrekking aan de
reserve Taakstelling Cebeon voor hetzelfde bedrag.
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28-06-2018

2018/B03

Veiligheidsregio

Programmabegroting VRHM 2019

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B04

Veiligheidsregio

1. de Programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020 tot en 2022 vast te stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2019 vast te stellen voor de programma’s vóór resultaatbestemming volgens
de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
c. de in de Programmabegroting 2019 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2020 – 2022;
e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2019 opgenomen risico’s;
f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het
aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.
1e Bestuurlijke rapportage programma GHOR en deelprogramma IZB 2018

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B05

Veiligheidsregio

1. de 1ste bestuurlijke rapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB met een positief advies ter finale
vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur en aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
Begroting programma GHOR en deelprogramma IZB 2019

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B06

Veiligheidsregio

1. In te stemmen met bijgevoegde ontwerpbegroting 2019 en meerjarenramingen programma GHOR en
deelprogramma IZB;
2. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te adviseren de hoofdlijnen van ontwerpbegroting 2019
programma GHOR en deelprogramma IZB als onderdeel van de ontwerpbegroting 2019 RDOG Hollands Midden
ten finale vast te stellen.
Voorstel inrichting en bezetting regionale pools Bevolkingszorg
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De huidige situatie met twee piketgroepen per functie (oost en west) te handhaven onder de volgende
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28-06-2018

voorwaarden:
1. Er wordt een actief en aantrekkelijk werving- en selectietraject gestart vanuit het BGC, waarbij in de uitrol
de gemeenten (gemeentesecretarissen en MOV’ers) en ook de huidige piketfunctionarissen een belangrijke
rol spelen.
2. Gemeenten hebben, meer dan een voorheen, een (inspannings) verplichting voor het leveren van
functionarissen naar rato van de grootte van de gemeente, waarbij het mogelijk is om als gemeenten hierin
samen op te trekken en te differentiëren naar de verschillende hard piketfuncties binnen de VRHM.
3. Per 1 november 2018 zijn alle regionale piketgroepen qua bezetting op orde (6 deelnemers aan de
piketgroep en minimaal 1 persoon op de reservebank).
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3. Actielijst

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

AB

109 27-6-2017

AB

124 22-022018

Ag. Onderwerp
Rondvraag

4

Omschrijving actie

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het
nieuwe organisatieplan (ingaande 1 september 2018).
Begrotingsuitgangspunten Cebeon-norm. Voorbereiden discussie over het gebruik
2019 VRHM
van de systematiek in de toekomst voor het verkrijgen
van een objectieve verdeelsleutel tussen gemeenten en
een maximaal kostenplafond.

Verantw.

Status

AB

H. Zuidijk

In behandeling

21-02-2019

H. Zuidijk

In behandeling

21-02-2019

INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

4.

Alle ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te
vragen bij de ambtelijk secretaris.
Inkomende stukken
1

Brief van
Datum
Onderwerp

:
:
:

Korte inhoud :

Voorstel

:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
8 augustus 2018
Aanbieden Uitwerkingskader meldkamer en informeren over reacties op
consultatie wetgeving
Uitwerkingskader meldkamer
Op 5 maart jl. heeft minister Grapperhaus met vertegenwoordigers
ondertekenaars van het Transitieakkoord meldkamers gesproken over het vervolg
van de gemaakte afspraken in het Transitieakkoord voor de meldkamers. Hij heeft
daarbij het ‘Uitwerkingskader meldkamer’ aangeboden waarin nadere afspraken
zijn opgenomen over de toekomst van het meldkamerdomein. In het
uitwerkingskader zijn afspraken gemaakt over de hoofdlijnen van het
wetsvoorstel, de nieuwe werkwijze van de meldkamers en afrondende financiële
afspraken over de bekostiging van het beheer van de meldkamers door de politie.
De doelstelling van het traject om te komen tot een betere hulpverlening en een
vermindering van de kwetsbaarheid van meldkamers is daarbij opnieuw door alle
betrokken partijen onderschreven.
Wijzigingswet meldkamers
In maart jl. is het concept van de Wijzigingswet meldkamers ter consultatie
voorgelegd. Dit wetsvoorstel vormt de basis voor de nieuwe inrichting van het
meldkamerdomein. Op hoofdlijnen regelt het wetsvoorstel dat het beheer van de
(ten hoogste tien) meldkamers wordt ondergebracht bij de politie. De minister van
Justitie en Veiligheid wordt hierbij verantwoordelijk voor de meldkamers en zal bij
regeling de hoofdlijnen van beleid en beheer, waaronder de bekostiging, voor de
meldkamers vaststellen. Dit in overeenstemming met de betrokken partijen. De
verantwoordelijk voor de uitvoering van de meldkamerfunctie blijft bij de
hulpdiensten zelf. Vanuit elke meldkamer kan de meldkamerfunctie zo nodig ook
binnen het werkgebied van een andere meldkamer worden uitgevoerd, waarmee
wordt beoogd dat elk incident in heel Nederland kan worden afgehandeld,
onafhankelijk van waar het zich voordoet. In de brief wordt weergegeven wat de
belangrijkste punten uit de reacties zijn en op welke wijze deze in het wetsvoorstel
zullen worden verwerkt.
Daarnaast is er nog aandacht gevraagd voor de consequenties voor andere
regelgeving, zoals het Besluit veiligheidsregio’s, het Besluit personeel
veiligheidsregio’s, het Bouwbesluit 2012 en de opvolger daarvan op basis van de
Omgevingswet. De noodzakelijke aanpassingen van lagere regelgeving zullen ter
hand worden genomen. Daarbij zal de minister ervoor zorgen dat deze op
hetzelfde moment als de wet in werking kunnen treden.
Het wetsvoorstel zal naar verwachting eind van de zomer aan de Raad van State
worden gezonden en aan het einde van 2018 worden aangeboden aan de
Tweede Kamer.
Ter informatie.
1

2

3

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Voorstel

:

Brief van
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

:
:
:
:

Provincie Zuid-Holland
1 november 2018
Begroting 2019 en Jaarrekening 2017 VRHM
Beoordeling Gedeputeerde Staten ZH(GS) van de begroting 2019 en de
jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling VRHM.
Toezichtsregime begroting 2019: represssief toezicht
De begroting en jaarrekening voldoen aan de criteria voor repressief toezicht. Dit
betekent dat de begroting direct uitgevoerd kan worden. Begrotingswijzingingen
worden binnen twee weken na vaststelling aan GS toegestuurd.
De begroting 2019 en de jaarrekening 2017 zijn structureel en reëel in evenwicht
en binnen de wettelijke termijn ingezonden.
Overige opmerkingen
Indexering
Uit de jaarrekening en begroting blijkt dat de huidige wijze van indexeren tekorten
in de jaarcijfers met zich meebrengen. De controllers van de gemeenschappelijke
regelingen in Hollands Midden ontwikkelen een nieuwe indexeringsmethodiek.
GS ziet dit als een positieve ontwikkeling.
Vernieuwing Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
De vernieuwing van het BBV heeft in een korte tijd ingrijpende veranderingen
veroorzaakt voor provincies en gemeenten. Bij de beoordeling van de begroting
2019 hebben GS getoetst op de aanwezigheid van de nieuwe BBV onderdelen in
de begroting. GS constateren dat nagenoeg alle onderdelen zijn verwerkt. Slechts
één onderdeel ontbrak nog in de begroting. Dit betreft de vermelding van het
renteomslagpercentage waarmee de rentekosten aan de taakvelden worden
toegerekend. GS gaan ervan uit dat ook dit onderdeel wordt verwerkt in de
jaarrekening 2018 en de begroting 2020.
Ter informatie.

:
:
:
:

Slachtofferhulp Nederland, regio Midden West
29 augustus 2018
Proces rondom afwikkeling subsidies voor de jaren 2017 en 2019
Bevestiging van de ontvangst van de brieven over de subsidieafhandeling 2017
en de subsidieaanvraag 2019 met een uitleg over de afwikkeling van deze
subsidiejaren. Het Algemeen Bestuur heeft bij vaststelling van de

Voorstel:

Instituut Fysieke Veiligheid
3 september 2018
IFV Certificering Aanbieder Brandweeropleidingen
De afdeling vakbekwaamheid van Brandweer Hollands Midden (VBH) heeft het
auditproces voor certificering als IFV gecertificeerd opleider doorlopen. Aan de
hand van de aangeleverde zelfevaluatie en documenten en een audit op 21 juni
2018 is de afdeling VBH getoetst op de normen zoals gesteld in het
waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs versie 3.0.
Op grond van de audit heeft het IFV een positief besluit genomen en aan de
afdeling VBH het certificaat ‘Aanbieder Brandweeropleidingen’ verleent, geldend
vanaf 23 augustus 2018 voor de tijdsduur van drie jaar.
Ter informatie.

Uitgaande stukken
1

Brief aan
Datum
Onderwerp
Korte inhoud

2
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Voorstel

:

programmabegroting 2019 d.d. 28 juni 2018 een bijdrage van € 155.521 aan
Slachtofferhulp Nederland toegekend.
Ter informatie.
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6.

1. Samenvatting voorstel
Op 8 oktober 2018 heeft de vergadering van het Veiligheidsberaad plaatsgevonden. Aansluitend aan
deze vergadering vond het overleg van het Veiligheidsberaad met de minister van JenV plaats.

2. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Vergadering
Veiligheidsberaad 8 oktober
2018
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Strategie en Beleid,
Peter Kessels

Datum:

29 november 2018

6.

Bijlage(n):

2

H. Lenferink (DB)
H. Zuidijk (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Op 8 oktober jl. vond de vergadering van het Veiligheidsberaad plaats. De agenda is bijgevoegd.
Tevens is de agenda bijgevoegd van het overleg van het Veiligheidsberaad met de minister van JenV
dat aansluitend aan de vergadering plaatsvond. In de DB-vergadering zal de plv. voorzitter een
mondelinge terugkoppeling geven van de overleggen.
Data vergaderingen Veiligheidsberaad 2018/2019
14 december 2018
vergadering Veiligheidsberaad
18 maart 2019
overleg Veiligheidsberaad – minister JenV
14 juni 2019
vergadering Veiligheidsberaad
7 oktober 2019
overleg Veiligheidsberaad – minister JenV

4. Bijlagen
1. Agenda Veiligheidsberaad 8 oktober 2018
2. Agenda overleg Veiligheidsberaad met minister JenV 8 oktober 2018
Alle stukken van het Veiligheidsberaad zijn opvraagbaar bij het Veiligheidsbureau:
veiligheidsbureau@veiligheidsbureau.vrhm.nl

Vergadering: Veiligheidsberaad
Datum: 8 oktober 2018, 13.30 - 14.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6 te Utrecht

Onderwerp

Mondeling/bijlage

1.

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda

Mondeling
Bijlage

2.

Vaststelling conceptverslag 8 juni 2018

Bijlage

3.

Agenda Overleg Veiligheidsberaad – Minister van Justitie en Veiligheid

Bijlage

Standpuntbepaling t.b.v. Overleg Veiligheidsberaad – Minister van Justitie en Veiligheid
4.

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s
Toelichting door portefeuillehouder, de heer Hoes

Mondeling

5.

Uitfasering Waarschuwings- en alarmeringssysteem in relatie tot
alarmering van de bevolking
Toelichting door portefeuillehouder Informatievoorziening, de heer
Weerwind

Mondeling

Besluitvormend
6.

Vrijwilligheid
> Programmaplan Vrijwilligheid
> Benoeming portefeuillehouder
Toelichting door portefeuillehouder Vrijwilligheid, de heer Out

Bijlagen

Hamerstukken
7.

Bestuurlijk opdrachtgeverschap landelijke voorziening crisisbeheersing
(afronding stille procedure)

Bijlagen

8.

Persoonsgegevens in relatie tot de AVG

Bijlage

Informerend
9.

Strategische agenda Veiligheidsberaad (finaal document)

Bijlage

10.

Handreiking Evenementenveiligheid

Bijlagen

11.

Ingekomen en verzonden stukken

Bijlage

12.

Rondvraag en sluiting
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Vergaderdata Veiligheidsberaad 2018/2019
> Vrijdag 14 december 2018: Vergadering Veiligheidsberaad, locatie Utrecht
> Maandag 18 maart 2019: Vergadering Veiligheidsberaad, incl. overleg minister JenV, locatie Utrecht
> Vrijdag 14 juni 2019:
Vergadering Veiligheidsberaad, locatie Utrecht
> Maandag 7 oktober 2019: Vergadering Veiligheidsberaad, incl. overleg minister JenV, locatie Utrecht
> Vrijdag 13 december 2019: Vergadering Veiligheidsberaad, locatie Utrecht
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Vergadering: Overleg Veiligheidsberaad - minister van Justitie en Veiligheid
Datum: 8 oktober 2018, 14.00 - 15.30 uur
Locatie: Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6 te Utrecht

Onderwerp

Mondeling/bijlage

1.

Opening
Vaststelling agenda

Mondeling

2.

Vaststelling verslag 26 maart 2018

Bijlage

3.

Mededelingen:
> Strategische agenda Veiligheidsberaad
Toelichting door voorzitter Veiligheidsberaad

Mondeling

>

Algemeen Overleg Brandweer 18 oktober 2018
Toelichting door de Minister

Opiniërend
4.

Eerste verkenning presterend vermogen veiligheidsregio’s

Bijlagen

Toelichting door voorzitter Multidisciplinair Adviesorgaan, de heer
Van Lieshout

Ter bespreking
5.

Uitfasering Waarschuwings- en alarmeringssysteem in relatie tot
alarmering van de bevolking

Bijlagen

Toelichting door de Minister en portefeuillehouder
Informatievoorziening Veiligheidsberaad, de heer Weerwind
6.

Inspectierapport Inrichting repressieve brandweerzorg

Bijlagen

Toelichting door de Minister
7.

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s

Bijlagen

Toelichting door de Minister en portefeuillehouder Veiligheidsberaad,
de heer Hoes
8.

Rondvraag en sluiting

Vergaderdata 2018/2019
> Vrijdag 14 december 2018:
> Maandag 18 maart 2019:
> Vrijdag 14 juni 2019:
> Maandag 7 oktober 2019:

Vergadering Veiligheidsberaad
Overleg Veiligheidsberaad – minister JenV
Vergadering Veiligheidsberaad
Overleg Veiligheidsberaad – minister JenV
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A.1

1. Samenvatting voorstel
Voorliggend voorstel is het eindresultaat van het project ‘Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige
bluswatervoorziening’. Deze projectorganisatie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de gemeenten,
Dunea, Oasen, de Brandweer en de Veiligheidsregio Hollands Midden. De projectorganisatie heeft de
vraag beantwoord hoe in de Veiligheidsregio Hollands Midden het maatschappelijk meest optimale
bluswatervoorzieningsconcept eruit zou kunnen zien en hoe deze geïmplementeerd kan worden.
De stuurgroep ‘Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening’ heeft op 29 maart
2018 ingestemd met de rapportage ‘Hoe ziet het maatschappelijk meest optimale
bluswatervoorzieningsconcept eruit?’ en verzocht om het hierin beschreven concept aan te bieden
aan het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Na bespreking van het voorstel in het Dagelijks bestuur (DB) is, op verzoek van het DB, in het
Algemeen Bestuur (AB) van 28 juni 2018 een informatieve presentatie van het voorgestelde concept
gehouden. Tevens zijn er twee informatiesessies gehouden voor medewerkers van gemeenten,
drinkwaterbedrijven en brandweer.
De conclusies van het project:
• Water is en blijft noodzakelijk voor adequate brandbestrijding.
• De drinkwaterbedrijven willen blijven voorzien in bluswater via brandkranen, daar waar mogelijk.
• Brandkraan blijft nodig voor een adequate bluswatervoorziening.
• Enkelvoudig concept levert onvoldoende bluswater, aanvulling middels een gestapelde concept.

Nieuwe bluswatervoorzieningsconcept:
De basis van het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept blijft de brandkraan. Echter, er zijn er
aanzienlijk minder nodig. Voor die plekken en omstandigheden waar onvoldoende of niet snel genoeg
bluswater uit brandkranen gebruikt kan worden, zal de brandweer aanvullend ´waterwagens met een
watertransport-systeem 500´ gaan inzetten. Het kwaliteitsniveau blijft hiermee minimaal gelijk met het
kwaliteitsniveau op 1 juni 2016. (zie bijlage 1; Infographic Bluswater)
Middels een pilot met het (nieuwe) gestapelde concept van de combinatie van waterwagens met
watertransportsystemen gaan we ervaring opdoen met het nieuwe concept in de periode 2020-2022.
Tijdens de looptijd van de pilot wordt er ook onderzoek gedaan naar efficiënter onderhoud van
brandkranen.
Gemeenten gaan in die pilot-periode minder betalen aan de drinkwaterbedrijven voor het beheer en
onderhoud van brandkranen en betalen een vergelijkbaar bedrag aan de veiligheidsregio voor de
´waterwagens met een watertransport-systeem 500´ in de pilot-periode 2020 tot en met 2022.
Gemiddeld blijven de kosten in de pilot-periode voor de gemeente gelijk, met een bandbreedte van
plus of min 10% ten opzichte van de kosten die individuele gemeente nu maken voor de
bluswatervoorziening. Dit wordt in paragraaf 6 nader toegelicht.
Eind 2022 zal er opnieuw bestuurlijke besluitvorming gevraagd worden over het definitieve financiële
kader van het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept voor de beleidsplanperiode 2024-2027, op basis
van de resultaten van de pilot en de uitkomsten van het onderzoek naar efficiënter onderhoud van
brandkranen.

2. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel ‘Gezamenlijk
realiseren toekomstbestendige
bluswatervoorziening'.

Opgesteld door:

Alexander Kruisman
(projectleider) en
Robert Zweegman
(projectsecretaris)
Projectteam
'Gezamenlijk realiseren
toekomst-bestendige
bluswatervoorziening'.

Afgestemd met:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

Stuurgroep
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toekomst-bestendige
bluswatervoorziening'.
29 november 2018
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Bijlage(n):
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Portefeuille:

R. Cazemier (DB)
H. Zuidijk (VD)
--

Status:

Besluitvormend

Datum:

--

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de voor de bluswaterbehoeftebepaling gehanteerde uitgangspunten
noodzakelijk om het maximaal realistisch scenario te bestrijden, zoals beschreven in de
rapportage ‘Bluswater in Hollands Midden’ versie 1.0 van 19 februari 2018 (Bijlage 2).
2. In te stemmen met de bluswaterbehoeftebepaling voor de bebouwde omgeving zoals door de
brandweer bepaald en beschreven in de rapportage ‘Bluswater in Hollands Midden’ versie 1.0
van 19 februari 2018 (Bijlage 2).
3. In te stemmen met het voorgestelde bluswatervoorzieningsconcept zoals beschreven in de
rapportage ‘Hoe ziet het maatschappelijke meest optimale bluswatervoorzieningsconcept eruit?’
versie 1.0 van 29 maart 2018 (Bijlage 3).
4. In te stemmen met het doen van een pilot met waterwagens om de toekomstige behoefte te
kunnen bepalen en hiervoor € 150.000 per jaar gedurende de looptijd van de pilot beschikbaar te
stellen. Dit bedrag wordt op basis van de Cebeon verdeelsleutel jaarlijks (aanvullend)
doorberekend aan de gemeenten.
5. In te stemmen met aanvullende bestuurlijke besluitvorming eind 2022, over het definitieve
financiële kader van het gewijzigde bluswatervoorzieningsconcept voor de beleidsplanperiode
2024-2027. Op basis van de resultaten van de pilot met het (nieuwe) gestapelde concept van
´waterwagens met een watertransport-systeem 500´ en de uitkomsten van het onderzoek naar
efficiënter onderhoud van brandkranen.
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6. In te stemmen met het gefaseerd invoeren van het gewijzigde bluswatervoorzieningsconcept,
conform het ‘Implementatieplan op hoofdlijnen’ versie van 22 mei 2018 (Bijlage 4). Hierbij wordt
voor elke gemeente apart bekeken wat de consequenties zijn.
Onderdeel van de implementatie zal zijn een pilot om leerervaring met het nieuwe materieel op te
doen en beter inzicht te krijgen in de benodigde aantallen waterwagens met een watertransportsysteem 500.
7. De Veiligheidsregio opdracht te geven om over te gaan tot invoering van het gewijzigde
bluswatervoorzieningsconcept samen met de drinkwaterbedrijven en de gemeenten en regie te
voeren op het gehele implementatietraject.
8. In te stemmen met het sluiten van een convenant tussen alle individuele gemeenten van de
Veiligheidsregio Hollands Midden, de drinkwaterbedrijven en de Veiligheidsregio Hollands
Midden. Dit convenant zal medio 2019 ter tekening worden aangeboden.

4. Toelichting op het besluit
Inleiding
Water blijft ook de komende jaren de belangrijkste blusstof voor de brandweer. De basis van het
generieke bluswatervoorzieningsconcept is en blijft de (ondergrondse) brandkraan.
Zelfreinigende netten
De invoering van de zelfreinigende netten door de drinkwaterbedrijven is begin deze eeuw gestart en
onontkoombaar om de drinkwaterkwaliteit te blijven garanderen. Ook binnen dat principe zijn de
drinkwaterbedrijven bereid om bluswater middels brandkranen te blijven leveren om in een
maatschappelijke behoefte te voorzien.
Het handhaven van het huidige (oude) bluswaterbeleid van de brandweer in combinatie met de
(verdere) invoering van de zelfreinigende netten leidt tot een afname van de bluswaterdekking1 met
zo’n 20% tot 40%, afhankelijk van het referentiegebied en het drinkwaterbedrijf.
Nieuw bluswaterbeleid
De brandweer heeft zijn bluswaterbehoefte (opnieuw) inzichtelijk gemaakt voor vijf generieke typen
bebouwing. Dit geeft inzicht in de bluswaterbehoefte in termen van de bron, de hoeveelheid
(liters/min, m3/uur), tijd en afstand. Hieruit is door de brandweer nieuw bluswaterbeleid bepaald,
waarin de afstand van bebouwing tot een brandkraan maximaal 100 meter kan bedragen (in het
huidige (oude) beleid is dat maximaal 40 meter).
Samen ontwerpen
Het is van belang dat de drinkwaterbedrijven, de brandweer en de gemeenten samenwerken bij het
ontwerpen van drinkwaternetten met brandkranen. Dit geldt wanneer een nieuw (zelfreinigend)
drinkwaterleidingnet aangelegd moet worden bij zowel de ontwikkeling van nieuwbouw als bij
vervanging van een bestaand leidingnet. Door deze samenwerking wordt optimaal gebruik gemaakt
van de mogelijkheden om, binnen de ontwerprichtlijnen van het drinkwaterleidingnet, brandkranen te

1

Hierbij is telkens gekeken zowel naar het aantal brandkranen als ook naar de waterlevering per brandkraan en is het
dekkingspercentage1 bepaald. Voor de dekking is in de analyse gekeken naar de bebouwing die wordt gedekt in een tekening: Dit is het
deel van bebouwing dat in de tekening binnen de cirkels rondom de brandkranen valt.

3
Agendapunt A.1 AB VRHM 29 november 2018

plaatsen met de gewenste opbrengst, op de gewenste locatie. En zodanig ingepast in de publieke
ruimte dat vindbaarheid en bereikbaarheid langjarig gewaarborgd blijven.
Gestapelde concepten
Ondanks de invoering van nieuw bluswaterbeleid door de brandweer en goede samenwerking bij het
ontwerpen van nieuwe drinkwaterleidingnetten blijven er plekken over waar niet voldoende, of niet
voldoende snel, over de noodzakelijke hoeveelheid bluswater beschikt kan worden. Voor die situaties
is behoefte aan een gestapeld concept. Op basis van de geïnventariseerde en beoordeelde
bluswatervoorzieningsconcepten wordt een combinatie van waterwagens (WW) en
watertransportsystemen (WTS) voorgesteld. Dit sluit goed aan bij de generieke basis van de eerste
tankautospuit (TS of TAS) met een tank van 1.500 of 2.000 liter en een brandkraan op maximaal 100
meter afstand.
Kansen
Door toepassing van een gestapeld concept op basis van mobiliteit, in plaats van locatie- of objectgebondenheid, ontstaat de flexibiliteit die kansen biedt voor het oplossen van problemen die er nu zijn
in de bluswatervoorziening op en langs (snel)wegen en andere infrastructuur.
Geleidelijke verandering
Op dit moment vervangen de drinkwaterbedrijven elk jaar ongeveer 1% 2 van hun leidingnet. Dit
betekent dat, op basis van het huidige vervangingstempo, pas over grofweg 100 jaar sprake is van
een compleet zelfreinigend net. De verwachting is dat in de eindsituatie tussen de 50% (Oasen) en
60% (Dunea) minder brandkranen in het drinkwaterleidingnet aanwezig zullen zijn. Dit is op basis van
het nieuwe bluswaterbeleid van de brandweer, waarbij de afstand van een brandkraan tot de
bebouwing wordt vergroot van (nu) maximaal 40 meter naar maximaal 100 meter.
Deze ombouwperiode zal voor elke gemeente volgens een ander tijdspad verlopen. Bij het
doorvoeren van het zelfreinigend net zal de bluswatervoorziening - gebaseerd op brandkranen - niet
overal meer toereikend zijn. Dit geldt voor de waterlevering en/of de locatie van de brandkranen.
Ondanks dat in sommige situaties mogelijkheden liggen voor het verzwaren van het drinkwaternet
ontstaan toch knelpunten. Deze kunnen nu al zichtbaar zijn of zullen geleidelijk (op basis van
vervangingstempo van 1% per jaar) zichtbaar worden bij het doorvoeren van het zelfreinigende net.
Hierdoor zal het kwaliteitsniveau van de bluswaterlevering langzaam verslechteren in vergelijking met
het kwaliteitsniveau van 1 juni 2016. Vandaar de behoefte om nu al met het gestapelde concept te
beginnen.
Eerste stappen
Wanneer het nieuw bluswaterbeleid van de brandweer binnen het bestaande drinkwaterleidingnet
wordt ingevoerd zou feitelijk al direct ‘afstand’ gedaan kunnen worden van een groot aantal
brandkranen. De verwachting is dat dan tussen de 40% (Oasen) en 50% (Dunea) minder
brandkranen voor de brandweer nodig zijn. Dit kan door in elke gemeente, voor elk gebied, te
bepalen welke, nu in het drinkwaterleidingnet aanwezige, brandkranen voor de brandweer behouden
moeten blijven en welke niet meer voor de brandweer nodig zijn. Hierdoor ontstaat dan de situatie
voor de drinkwaterbedrijven dat in hun drinkwaterleidingnetten zowel ‘brandweer-brandkranen’
aanwezig zijn als ‘drinkwaterbedrijf-kranen’ (de niet meer voor de brandweer benodigde
brandkranen).
De verminderde behoefte aan brandkranen voor de brandweer na invoering van het nieuwe
bluswaterbeleid van de brandweer leidt ook tot minder jaarlijkse kosten voor brandkraanonderhoud.
Daar staat wel tegenover dat de drinkwaterbedrijven maatregelen moeten nemen om de ‘niet meer
voor de brandweer benodigde brandkranen, de ‘drinkwaterbedrijf-kraan’, zodanig te onderhouden dat
2

Er wordt gesproken over het mogelijk verhogen van het vervangingstempo in de toekomst naar een percentage tussen
de 1% en 2%.
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deze geen risico’s gaat opleveren voor de drinkwaterkwaliteit. Dit omdat zoals eerder aangegeven,
een groot aantal van deze drinkwaterbedrijf-kranen nog lange tijd onderdeel zal zijn van het
drinkwaterleidingnet. Deze kosten blijven ten laste van de gemeenten komen.
Het gestapelde concept dat de brandweer voorziet als oplossing voor situaties waar niet voldoende,
of niet voldoende snel over de noodzakelijk hoeveelheid bluswater beschikt kan worden bestaat uit
twee systemen; de waterwagens en de watertransportsystemen. Wellicht is het mogelijk om deze
twee systemen te combineren tot één eenheid (voertuig). Momenteel zijn bij de brandweer geen
waterwagens. Deze zullen aangeschaft moeten worden. Wel beschikt de brandweer momenteel over
watertransportsystemen, echter in een andere uitvoering dan nu binnen het gestapelde concept wordt
voorzien.

5. Kader
Sinds jaar en dag maakt de brandweer gebruik van bluswater dat geleverd wordt door middel van
brandkranen die zijn aangesloten op het drinkwaterleidingnet. De invoering van de zelfreinigende
netten door de drinkwaterbedrijven is begin deze eeuw gestart en onontkoombaar om de
drinkwaterkwaliteit te blijven garanderen. Ook binnen dat principe zijn de drinkwaterbedrijven bereid
om bluswater middels brandkranen te blijven leveren om in een maatschappelijke behoefte te
voorzien. Het handhaven van het huidige (oude) bluswaterbeleid van de brandweer in combinatie met
de (verdere) invoering van de zelfreinigende netten leidt tot een afname van de bluswaterdekking.
De levering van bluswater via brandkranen gebeurt in een complexe omgeving. Gemeenten hebben
naast hun verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg tevens een verantwoordelijkheid als
aandeelhouder van de drinkwaterbedrijven. De Brandweer Hollands Midden voert een belangrijk deel
uit van de brandweerzorg, maar de levering van adequaat bluswater ligt geheel bij de gemeenten. De
drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbaar drinkwater en leggen
tevens brandkranen aan.
Bij de levering van bluswater zijn dus veel partijen betrokken, de verantwoordelijkheden zijn complex
en de belangen zijn groot en niet specifiek bij één partij belegd. Genoemde ontwikkelingen en
hiermee samenhangende onzekerheid vragen nu om een heroverweging van de balans tussen
kosten, drinkwaterkwaliteit en een optimale bluswatervoorziening.
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio heeft daarom het initiatief genomen om een
projectorganisatie bij elkaar te brengen en een project te starten.
De onderzoeksvraag luidt:
Hoe kunnen we in samenspraak met de drinkwaterbedrijven, gemeenten en Brandweer Hollands
Midden, voor (minimaal) de komende 20 jaar, voorzien in een adequate levering van bluswater ten
behoeve van brandbestrijding en hoe kunnen we dit implementeren?
Deze vraag dient beantwoord te worden door te zoeken naar het maatschappelijke optimum tussen
kosten, drinkwaterkwaliteit en een optimale bluswatervoorziening. Waarbij het kwaliteitsniveau
minimaal gelijk blijft met het kwaliteitsniveau op 1 juni 2016.
Deze zoektocht is gedaan door een projectorganisatie bestaande uit projectteam met
vertegenwoordigers vanuit de gemeenten Leiden en Nieuwkoop, de drinkwaterbedrijven Dunea en
Oasen, Brandweer Hollands Midden en de Veiligheidsregio Hollands Midden. In de stuurgroep zijn
deze partijen alle vertegenwoordigd, waarbij de gemeenten vertegenwoordigd zijn vanuit de
Regiegroep Gemeentesecretarissen en de voorzitter van de stuurgroep, zijnde de portefeuillehouder
Brandweer.
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6. Consequenties
Financieel:
Op voorhand is er geen besparing te verwachten op de totale kosten van de bluswatervoorziening in
Hollands Midden.
Het is nu nog niet mogelijk om voor elke gemeente de specifieke financiële consequenties te geven
omdat:
• Voor het bepalen van de overbodige brandkranen, zal elke brandkraan, zijn omgeving en de
aanwezige risico objecten beoordeeld moeten worden.
• De ‘Brandkraandichtheid’ is per gemeente verschillend.
• Er bijzondere bebouwingssituaties per gemeente zijn van invloed.
• Er afwijkende afspraken tussen drinkwaterleidingsbedrijven en gemeenten zijn van invloed.
• De vervanging van het huidige drinkwaternet in diverse gemeenten reeds is ingezet. Dit gaat met
1 à 2% per jaar.
Wanneer het nieuw bluswaterbeleid van de brandweer wordt ingevoerd zou direct ‘afstand’ gedaan
kunnen worden van ruim 10.000 brandkranen. Over een periode van 20 jaar zullen nog eens 475
brandkranen kunnen vervallen door de jaarlijkse vervanging van 1% van het leidingnet en de
daarmee gepaard gaande mogelijkheid voor verdere optimalisatie van de locaties van brandkranen
Dit leidt tot een besparing op onderhoudskosten.
De drinkwaterbedrijven moeten drinkwater-kranen blijven onderhouden om de drinkwaterkwaliteit te
kunnen blijven borgen zolang deze in het drinkwaterleidingnet zitten. Dit brengt kosten met zich mee,
die door de gemeenten betaald worden. De onderhoudskosten zullen lager zijn, dan voor de
brandweer-brandkranen, waardoor een besparing gerealiseerd kan worden. Op basis van een eerste
inschatting van deze kosten is de verwachting dat de netto besparing op onderhoudskosten in het
eerste jaar € 150.000,- is, oplopend tot € 194.000,- per jaar, over 20 jaar (in 2039). Dit betreft de
besparing op het jaarlijkse onderhoud op brandkranen die alle gemeenten in Hollands Midden aan de
drinkwaterbedrijven betalen3.
Daarnaast zullen in nieuwe drinkwaterleidingnetten, ook minder brandkranen geplaatst hoeven te
worden. Dit geeft een verwachte besparing van z’n € 50.000,- per jaar, voor de gemeenten in
Hollands Midden.
Voor het operationaliseren van het gestapelde concept met waterwagens en watertransportsystemen
schat de brandweer de totale jaarlijkse kosten (voor de eindsituatie, met nu ingeschat elf systemen)
op € 500.000,-. Een deel van deze kosten zou wellicht vanuit de brandweer meerjarenbegroting
‘Vervanging en beheer Watertransportsystemen’ gedekt kunnen worden.

3

Op dit moment hebben de gemeenten Voorschoten en Katwijk alleen een onderhoudscontract voor de brandkranen die
zijn aangelegd vanaf 1 januari 2016 en de gemeente Noordwijkerhout heeft geen onderhoudscontract.
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Voor de pilot (met drie ´waterwagens met een watertransport-systeem 500´) is vanaf 2020 een
bedrag van € 150.000,- per jaar nodig. Dit bedrag wordt gedurende de looptijd van de pilot door de
gemeenten beschikbaar gesteld en wordt op basis van de Cebeon verdeelsleutel jaarlijks
(aanvullend) doorberekend aan de gemeenten.
Gemeente

Cebeon
%-verdeling*

Aandeel in
jaarlijkse kosten
Waterwagens pilotperiode
totaal € 150.000,-

12,9%
4,4%

€ 19.350
€ 6.600

Gouda

9,2%

€ 13.800

Hillegom

2,3%

€ 3.450

Kaag en Braassem

3,5%

€ 5.250

7,1%
6,6%
20,3%

€ 10.650
€ 9.900
€ 30.450

Leiderdorp

3,3%

€ 4.950

Lisse

2,8%

€ 4.200

Nieuwkoop
Noordwijk

3,2%
5,9%

€ 4.800
€ 8.850

Oegstgeest

2,7%

€ 4.050

Teylingen

4,0%

€ 6.000

Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude

2,7%
3,0%
1,4%

€ 4.050
€ 4.500
€ 2.100

Zuidplas

4,7%

€ 7.050

100,0%

€ 150.000

Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk

Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden

* overgenomen uit de Programmabegroting 2019 en meerjarenramingen 2020-2022 VRHM
Gemeenten gaan in die pilot-periode minder betalen aan de drinkwaterbedrijven voor het beheer en
onderhoud van brandkranen en betalen een vergelijkbaar bedrag aan de veiligheidsregio voor de
watertank-wagens met een watertransportsysteem 500 in de pilot-periode 2020 tot en met 2022.
Gemiddeld blijven de kosten in de pilot-periode voor de gemeente gelijk, met een bandbreedte van
plus of min 10% ten opzichte van de kosten die individuele gemeente nu maken voor de
bluswatervoorziening.
Daarnaast worden er door de invoering van het zelfreinigende net en het nieuwe bluswaterbeleid nog
andere maatschappelijke besparingen gerealiseerd.
 Door de aanleg van kleinere leidingen met minder brandkranen zullen ook de project
ontwikkelaars minder kosten hoeven te maken voor bluswatervoorziening (z’n € 130.000,- per
jaar).
 In algemene zin leidt het toepassen van de nieuwe ontwerprichtlijnen voor het zelfreinigend net
tot een afname van de beheer inspanning omdat de netten zelfreinigend zijn.
 Omdat er straks aanzienlijk minder (50 tot 60 %) brandweer brandkranen nodig zijn, zal de
gemeente minder brandkranen ‘vindbaar’ en bereikbaar hoeven te houden.
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Materieel:
Voor de invulling van het gestapelde concept wordt een combinatie van waterwagens (WW) en
watertransportsystemen (WTS) voorgesteld. Dit sluit goed aan bij de generieke basis van de eerste
tankautospuit (TS of TAS) met een tank van 1.500 of 2.000 liter en een brandkraan op maximaal 100
meter afstand.
Een eerste berekening laat zien dat er op termijn waarschijnlijk elf waterwagens (WW) en
watertransportsystemen (WTS) nodig zijn. In de pilot periode zal gestart worden met drie om
leerervaring met het nieuwe materieel op te doen en beter inzicht te krijgen in het benodigde aantal
waterwagens en watertransportsystemen.
Juridisch:
Op grond van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio´s is het college van burgemeester en wethouders
belast met de organisatie van de brandweerzorg. Impliciet zijn ze daarmee belast met de zorg voor
een adequate bluswatervoorziening. In dit kader is bij de vorming van de Brandweer Hollands Midden
in 2011 besloten dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de levering van een adequate
bluswatervoorziening voor de brandweer. De financiële middelen hiervoor zijn achtergebleven bij de
gemeenten4. Een groot deel van deze verantwoordelijkheid vullen gemeenten in door bluswater via
brandkranen beschikbaar te stellen. Deze brandkranen vormen een onderdeel van het
drinkwaterleidingnet van de drinkwaterbedrijven Oasen, Dunea en PWN5.
Door de inzet van het (nieuwe) gestapelde concept van waterwagens (WW) en
watertransportsystemen (WTS) wordt een deel van de bluswatervoorziening dan feitelijk door de
brandweerorganisatie van de veiligheidsregio verzorgt. De extra kosten die de veiligheidsregio
hiervoor moet maken komen ten laste van de gemeenten.
De verminderde kosten voor de investering in en het onderhoud aan brandkranen komt ten gunste
van de gemeenten.
Overig: Samenwerking
Het is van belang dat er intensief samengewerkt wordt bij het ontwerpen en beheren van
drinkwaternetten met brandkranen, de omgeving van de brandkraan en de levering van bluswater via
het zogenaamde gestapelde concept. Om hiervoor goede afspraken te maken zal er een convenant
gesloten worden tussen alle individuele gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de
drinkwaterleidingbedrijven Oasen en Dunea en de Veiligheidsregio Hollands Midden. Hierin wordt in
ieder geval geregeld:
 Nadere concretisering van het adagium ‘maatschappelijk optimum (te kijken vanuit de
maatschappelijke winst en niet alleen vanuit het eigen organisatiebelang).
 Het aanbod van de drinkwaterbedrijven om bluswater middels brandkranen te blijven leveren om
in een maatschappelijke behoefte te voorzien.
 Het aanbod van de brandweer om middels een gestapeld concept bluswater aan te voeren
middels waterwagens en watertransportsystemen.
 De verrekening afspraken tussen de gemeenten en de veiligheidsregio voor de extra kosten die
de veiligheidsregio moet maken om bluswater aan te voeren middels waterwagens en
watertransportsystemen.

4
5

Zoals verwoord in de ‘eindrapportage ontvlechtingsprotocol’ en het ‘Organisatieplan Regionalisering/invlechting Brandweer
Katwijk’.
Waterleidingbedrijf PWN heeft alleen in het gebied Kaageiland een beperkt aantal brandkranen liggen in Hollands Midden.
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Afspraken over samenwerking bij het aanleggen van (zelfreinigend) drinkwaterleidingnetten bij
ontwikkeling van nieuwbouw als bij vervanging van een bestaand leidingnet.
Afspraken om de vindbaarheid en bereikbaarheid van (ondergrondse) brandkranen te borgen.
Afspraken over de betrouwbaarheid van brandweer-brandkranen en de onderhouds- en beheer
systematiek.
Afspraken over de verrekening van de kosten van niet meer voor de brandweer noodzakelijke
‘drinkwaterbedrijf-kranen’ tussen de drinkwaterbedrijven en gemeenten.

7. Aandachtspunten / risico’s
Het is mogelijk dat medio 2023 de besparingen op brandkranen minder is dan de benodigde kosten
voor het definitieve aantal waterwagens (WW) en watertransportsystemen (WTS). Omdat de
meerkosten dan ten laste zouden komen van de gemeenten, zal er op dat moment opnieuw
bestuurlijke besluitvorming over het definitieve financieel kader van het gewijzigde
bluswatervoorzieningsconcept voor de beleidsplanperiode 2024-2027 plaats vinden. (beslispunt 5)
Het convenant zal door alle gemeenten getekend moeten worden. Dit staat gepland om medio 2019
af te ronden. Het is nog niet zeker of deze planning voor alle gemeenten haalbaar is.
Landelijk loopt het project ‘Bluswater, nu en later. Zowel Brandweer Hollands Midden als de
drinkwaterbedrijven zijn bij dit project betrokken. Het is mogelijk dat er in de toekomst uitkomsten van
het landelijke project onderdeel worden van ons implementatietraject.

8. Communicatie en implementatie
Naar aanleiding van de DB en AB behandeling zijn op 19 en 21 september 2018 informatiesessies
gehouden over de “Nieuwe toekomstbestendige bluswatervoorziening Hollands Midden”. Deze
sessies zijn druk bezocht. Ruim 60 deelnemers, afkomstig van zo’n 15 gemeenten, 3 drinkwaterbedrijven en de Veiligheidsregio / Brandweer Hollands Midden, zijn aanwezig geweest.
Zie Bijlage 4 voor het implementatieplan.

9. Bijlagen
Bijlage 1; Infographic, Bluswater in Hollands Midden, versie mei 2018.
Bijlage 2; ‘Bluswater in Hollands Midden’ versie 1.0 van 19 februari 2018.
Bijlage 3; ‘Hoe ziet het maatschappelijk meest optimale bluswatervoorzieningsconcept eruit?´ versie
1.0, d.d. 29 maart 2018.
Bijlage 4; Implementatieplan op hoofdlijnen.
Bijlage 5; Presentie nieuwe bluswatervoorzieningsconcept voor AB van 28 juni 2018

10. Historie besluitvorming
In het AB van 28 juni 2018 is door de projectleider, Alexander Kruisman, een presentatie gehouden
over het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept (Bijlage 5).
De stuurgroep ‘Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening’ heeft op 29 maart
2018 ingestemd met het voorstel zoals beschreven in de rapportage ‘Hoe ziet het maatschappelijk
meest optimale bluswatervoorzieningsconcept eruit?´ (versie 1.0, d.d. 29 maart 2018).
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 15 september 2016
ingestemd met de projectopdracht om te komen tot de gezamenlijke realisatie van een
toekomstbestendige bluswatervoorziening binnen de Veiligheidsregio Holland Midden.
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Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 26 november 2015 ingestemd met het
Korpsbeleidsplan 2016 – 2018 waarin opgenomen het “Realiseren van een toekomstbestendige
en (kosten)efficiënte bluswatervoorziening”.
Het projectteam heeft gepoogd elke notitie en rapportage zo goed mogelijk zelfstandig lees- en
begrijpelijk te maken. Toch kan het soms nodig zijn om terug te grijpen op een van de eerder
opgestelde stukken.
De volgende notities en rapportages zijn eerder uitgebracht:
 Projectplan ‘Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening’, v1.1 van 30
maart 2017.
 Notitie ‘Bluswatervoorziening Belangen, behoeften en mogelijkheden’, v1.0 van 3 mei 2017.
 ‘Verdieping financiële kaders’, v0,9 van 23 juni 2017.
 ‘Beoordelingsfase 1’, v0.7 van 9 november 2017.
 ‘Hoe ziet het maatschappelijk meest optimale bluswatervoorzieningsconcept eruit?´ versie 1.0,
d.d. 29 maart 2018.
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Nieuwe toekomstbestendige
bluswatervoorziening Hollands Midden
Situatie nu

Toekomst

Overgangsfase
40 m

Aanvulling met
combinatie van
waterwagens
en watertransportsystemen

100 m

100 m

Niet meer nodig voor
de brandweer

Verwachte vervanging
drinkwaterleidingnet
1 tot 2% per jaar
Zelfreinigend net

Implementatie
Onderzoek onderhoudssystematiek (brand)kranen

Gemeenten

Brandweer

Invoeren combinatie van waterwagens
en watertransportsystemen, te starten
met een pilot van 3
Convenant sluiten tussen
samenwerkende partijen

Drinkwaterbedrijven

Maatschappelijk optimum
Kwalitatief goed drinkwater
Beschikbaarheid van bluswater heeft een
kwaliteitsniveau ≥ 1 juni 2016
De laagst mogelijke maatschappelijke kosten
Lagere beheers- en aanlegkosten drinkwaternet
(incl. brandkranen)
Investering in aanvullende flexibiliteit door een
combinatie van waterwagens en watertransportsystemen
Gezamenlijk ontwerpen

Versie mei 2018

Samenwerkende partijen
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1 Inleiding
Voor het projectbluswater is verzocht om de bluswaterbehoefte voor HM inzichtelijk te maken. In dit
stuk wordt de bluswaterbehoefte inzichtelijk gemaakt voor een vijftal typen bebouwing te weten;
moderne woonwijk, voor- en naoorlogse woonwijk, portiekflat, oudbouw in de binnenstad en
industrieterrein. Brand is een complex fenomeen en is van veel factoren afhankelijk. Dit maakt het lastig
om een inschatting te maken hoeveel water noodzakelijk is voor brandbestrijding. De laatste tijd is er
veel onderzoek gedaan door het IFV maar ook in andere landen. Dit heeft geleid tot meer inzicht en in
dit stuk is gebruik gemaakt van de laatste inzichten.
Voor de bepaling van de bluswaterbehoefte zijn zaken versimpelt en is een generieke inschatting
gemaakt voor de hierboven genoemde bebouwing. Voor bepaalde objecten die vanwege de
complexiteit (zoals bijvoorbeeld een tunnel, parkeergarage of een gelijkwaardige oplossing) zal altijd
sprake zijn van maatwerk.
Daarnaast is door de Brandweer Hollands Midden gekeken naar haalbare of werkbare
bluswaterconcepten. Hierin is gekeken naar de haalbaarheid en mogelijkheden binnen de huidige en te
verwachten brandbestrijding tactiek.
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2 Modellen en theorien
2.1 Koelend vermogen van water
2.1.1 Water als blusmiddel
Zoals eerder aangegeven blijkt dat brand en met name het verloop van veel factoren afhankelijk is en
daarom lastig te voorspellen is. Wel is bekent dat het brandvermogen in woningen en gebouwen door
moderne kunststoffen steeds verder is toegenomen. Brandontwikkeling bij moderne inrichtingen (2000
tot heden) van gebouwen blijkt tot wel 8x sneller te verlopen dan inrichtingen van vroeger (1950-1970)1.
Het brandverloop is ook verandert. Een brand kan zich snel ontwikkelen maar kan ook doven voordat
deze volledig ontwikkelt is. Dit kan een grote impact hebben op de veiligheid van bewoner/gebruiker en
de brandweer2. Deze veranderingen betekenen dat een brand zich sneller kan verspreiden en
ontwikkelen. Hierdoor is de dynamiek van de brand sneller veranderd en is de ontvluchtingstijd korter
geworden. De prognose is dat brandeigenschappen de komende jaren zich nog sneller en feller zullen
ontwikkelen door nieuwe bouwwijze en toegepaste materialen.3
Water blijkt voor de bebouwde omgeving nog steeds het beste middel te zijn om een brand te bestrijden
omdat dit het beste koelend vermogen heeft en daardoor het meest effectieve blusmiddel is. Dit wil niet
zeggen dat andere blusmiddelen als schuim, poeder etc. niet werken. Alleen hebben deze
blusmiddelen een lager koelend vermogen. In situaties waar een groot koelend vermogen nodig is zijn
deze middelen minder effectief dan water.
Brandbestrijding komt in hoofdlijnen neer dat de hoeveelheid energie die een brand produceert moet
worden opgenomen door het koelend vermogen van bluswater. Hoe meer water per straal hoe groter in
principe het koelend vermogen. Maar ook de efficiëntie van het opbrengen (gebonden of sproeistraal)
heeft een effect. Het koelend vermogen is uit te drukken in de volgende formule:

P = ∑ (q * Q * E )
waarbij :
P = Koelend vermogen (MW)
∑ = de som van één of meerdere “stralen”, de formule welke tussen ( ) is geplaatst.
per straal geldt:
q = debiet per straal (L/min)
Q = energieopname om water om te zetten van 20oC naar stoom van 300 oC (MJ/L)
E = efficiencyfactor bepaald door sproeistraal of gebonden straal

Meer koelend vermogen kan verkregen worden door:
- Een hoger debiet (meer L/min).

1 Kerber, S., “Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes,” Fire
Technology, November 2011
2 “Comparison of Modern and Legacy Home Furnishings,” UL Experiment, Nov. 2009. Web: 12 Oct. 2012.
https://www.ul.com/room_fire/room_fire.html
3 Kerber, S., “Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes,” Fire
Technology, Nov. 2011.
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Een hogere energieopname van het blusmiddel.
Een efficiëntere wijze van opbrengen.
Of een combinatie.

2.1.2 Bluswaterbehoefte bepalen op basis van brandvermogen
Om inzicht te krijgen in de gevraagde waterbehoefte is het noodzakelijk inzicht te krijgen in het
aanwezige brandvermogen. Het IFV4 heeft hiervoor een versimpeling gemaakt. Brandvermogen is de
hoeveelheid energie in MW die vrijkomt bij een brand. Dit is (versimpeld) te bepalen door het
brandoppervlak te vermenigvuldigen met 0,25 (bij een lage vuurlast) of 0,5 (bij een hoge vuurlast). Het
bovenstaande geldt voor een brandstof gecontroleerde brand die volledig ontwikkeld is
Een straal lagedruk (LD) heeft een debiet van 450 l/min en een straal hogedruk (HD) heeft een debiet
van 125 l/min. Beide stralen hebben een efficiëntie van 40-50%. Hiermee wordt het koelend vermogen
voor één straal LD 10 MW en voor één straal HD 2,5 MW.
De volgende vuistregels kunnen worden gehanteerd (zie onderstaande schema):

Dit houdt in dat voor een ruimte met een oppervlak van 100m2 en een lage vuurlast het brandvermogen
dat in potentie aanwezig is 100 x 0,25 = 25 MW bedraagt en bij een hoge vuurlast is dit 100 x 0,5 = 50
MW.

Met behulp van het bovenstaande plaatje zijn we als brandweer in staat om aan te bepalen hoeveel
slangen LD of HD we nodig hebben om dit vermogen te blussen. Bij een brandvermogen van 50 MW
heb je 50 : 10 = 5 LD slangen nodig of 50 : 2.5 = 20 HD slangen nodig.

4 Onderzoek Lieuwe de Wit, publicatie IFV Trends om van te leren.
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2.2 Cascademodel en sturingsdriehoek
2.2.1 Cascademodel
Het cascademodel gaat uit van vijf fasen van brand. In het model doorloopt een brand verschillende,
van elkaar te onderscheiden ruimtelijke fasen: van voorwerp naar ruimte naar verdere omgeving
(verdieping, compartiment). De verspreiding van rook is daarbij steeds minstens een fase verder dan de
verspreiding van de brand. In iedere fase bestaan twee mogelijkheden: de brand gaat uit of de brand
gaat over naar een volgende fase. Of een brand naar een volgende fase overgaat, is afhankelijk van
een groot aantal factoren.

5

Het cascademodel is zowel een kwalitatief model, waarmee gedrag van brand nader beschouwd kan
worden, als een kwantitatief model, waarmee statistische analyses uitgevoerd kunnen worden. Het doet
recht aan het dynamische karakter van brand. Brandontwikkeling kan beschouwd worden met de
verschillende fasen die het cascademodel onderscheidt. Hierbij kan gekeken worden naar de aspecten
en maatregelen die bepalend zijn voor (het voorkomen van) de overgang van de ene fase naar de
andere. Gangbare methoden voor risicoanalyse, waaronder die van het vlinderdasmodel in samenhang
met foutenbomen, kunnen het waarom van de overgangen inzichtelijk maken. Het cascademodel heeft
zijn nut bewezen in brandweeropleidingen en bij onderzoek naar vraagstukken als de offensieve
buiteninzet en het terugdringen van nodeloze uitrukken.
2.2.2 Sturingsdriehoek
Om onderscheid te kunnen maken tussen incidenten en de mate waarop de brandweer en haar
partners zich hier op kunnen voorbereiden is de sturingsdriehoek ontworpen6. In deze sturingsdriehoek
wordt een drietal begrippen toegelicht: de standaard, de standaardafwijking en de afwijking (bijzonder).

5 Basis voor brandveiligheid 2013, IFV, Rene Hagen.
6 Bron: Sturingsdriehoek, E. Oomes, 2014, www.rizoomes.nl
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Een standaard(taak_ is een taak die veel voorkomt en waar
mensen op basis van opleiding en training uitvoering aan kunnen
geven. De ervaren taakbeheersing is hoog en er is sprake van
bewuste bekwaamheid.
Een standaardafwijking is voorzienbaar, maar komt te weinig voor
om er echt routine in te krijgen. In principe gaat dit level over de
real case scenario’s en hooguit over de known unknown:
scenario’s waarvan we weten dat ze mogelijk zijn.
Afwijkingen (bijzonder) ofwel escalaties zijn altijd mogelijk.
Branden of incidenten kunnen zich altijd uitbreiden tot een grootte
waarbij grote hoeveelheden mensen en middelen worden ingezet.
Zo’n incident kan zich zelfs ontwikkelen tot een worst-case scenario. De frequentie is zo laag en de
impact is mogelijk zo hoog dat gerust kan worden gesproken over een crisissituatie waar weinig of geen
ervaring mee is
Als we de sturingsdriehoek uit hoofdstuk 4 vertalen naar de brandweerpraktijk, kunnen we het volgende
zeggen:
Standaardtaak:
• routinematig; (bekende scenario’s en bestrijdingswijzen)
• snel oplosbaar;
• bekende oplossingsmogelijkheden (95% van de inzetten).
Standaardafwijking (maatgevend):
• complex;
• vraagt extra inspanning/materieel, protocollen en procedures;
• ingewikkelde inzet/reddingen;
• De inzet zal knowledge based zijn en de routine laag.7
Afwijkingen (bijzonder/escalatie):
• groot;
• niet meer met normale routinehandelingen te bestrijden;
• langdurig.

Voor de bluswaterbehoefte zijn de drietal begrippen als volgt vertaalt
Sturingsdriehoek
Bluswaterbehoefte
Standaard
Realistisch scenario (normaal te bestrijden met
offensieve inzet techniek)
Standaard afwijking
Maximaal realistisch scenario. Het maximum
waar we ons als brandweer nog op kunnen
prepareren vanuit het streven een bepaald
resultaat te realiseren.
Afwijking
Veerkracht scenario (veelal defensieve
inspanning verplichting als BRW om erger te
voorkomen).

7 Het zijn de scenario’s waar we ons als brandweer maximaal op kunnen preparen.
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2.3 Theorie voorspelbare afloop
Voor het bepalen van de bluswaterbehoefte is gebruik gemaakt van de modellen en de vuistregels uit
de vorige hoofdstukken. Met behulp van het cascademodel wordt een maximaal realistisch scenario
beschreven. Het cascademodel gaat ervan uit dan een brand ontstaat in een voorwerp zich verplaatst
naar een ruimte, verdieping en uiteindelijk uit een compartiment komt. In dit model is aangeven of een
brand nog offensief kan worden bestreden of dat deze defensief moet worden aangepakt. In het eerste
geval is de brand te blussen. Een defensieve benadering is dat de brand niet direct te blussen is en er
gekozen wordt voor een aanpak die uitbreiding van de brand moet voorkomen en zich niet richt op
blussen. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de theorie van de voorspelbare afloop. Dit houdt het
volgende in:
Uitgangspunt van de theorie van de voorspelbare afloop8 is dat als op de volgende vragen, één keer
met nee wordt beantwoord tijdens een incident de kans op een brand die defensief moeten worden
bestreden zeer waarschijnlijk is. Hierbij worden de volgende vragen gesteld:
1. Is het bekend waar de brand zich bevindt?
2. Is de brand bereikbaar?
3. Is er voldoende koelend vermogen beschikbaar? (l/min).
Voor een succesvolle offensieve inzet moeten alle vragen met Ja worden beantwoord.
M.a.w. als een brand te blussen is gaan we ervan uit dat we weten waar de brand is, dat die te bereiken
is m.a.w. we water op het vuur kunnen brengen en dat er voldoende koelend vermogen is om de brand
te blussen. In de scenario’s is dit inzichtelijk gemaakt en daarmee per cascade bluswaterbehoefte
inzichtelijk. Opnieuw is het belangrijk om te realiseren dat het een versimpeling is van de werkelijkheid
maar het een methodiek is om te komen tot een schatting van de noodzakelijke hoeveelheid bluswater.
De scenario’s zijn in het cascademodel voor alle vijf de generieke bebouwingen bepaald en inzichtelijk
gemaakt.

2.4 Offensief of Defensief
Voor het bepalen van een waterbehoefte maken we onderscheid in een 2 tal brandbestrijding tactieken
die afgeleid zijn van het kwadrantenmodel. Hierin maken we een verdeling tussen offensieve inzet
technieken en defensieve technieken. Bij offensieve technieken is het doel om de brand uit te maken.
Bij een defensieve techniek gaan we uit van het beperken van schade binnen het ontstane
brandcompartiment of perceel. Op basis van de theorie van de voorspelbare afloop wordt deze keuze
gemaakt.
2.4.1 Offensief
Als de 3 vragen van de theorie van de voorspelbare afloop met ja kunnen worden beantwoord is een
offensieve inzet haalbaar. Hierbij heeft de inzet het doel om de brand direct te bestrijden en dus “uit te
maken” Belangrijk hierbij is dat er voldoende koelend vermogen beschikbaar is en binnen de juiste tijd.
Op basis van de interventie kenmerken “slagkracht en beschikbaarheid van Tankautospuiten(TS)
binnen Brandweer Hollands Midden is deze overeengekomen op de maximale inzet van 2 x TS. Simpel
weg is de brand groter dan 2 tankautospuiten aankunnen spreken we van een defensief scenario. Er is
dan dus geen voldoende koelend vermogen beschikbaar binnen de juiste tijd.

8 Diverse presentaties Incidenten dag 2017 IFV https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/Incidentonderzoeksdag-2017.aspx
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2.4.2 Defensief
Als een defensief scenario de uitkomst op de 3 bovenstaande vragen (er zijn dus 1 of meerdere vragen
met nee beantwoord) is heeft dit een andere water behoefte met een ander tijd tempo dan een
offensieve behoefte. Een defensief scenario/behoefte is de offensieve waterbron + aanvullend water.
Bij een eerste afscherming wordt er gebruik gemaakt van de offensieve waterbron, en wordt dus later
aangevuld met een aanvullende waterbron.
2.4.3 Aanduiding waterbron
Voorheen werd er gesproken over een primaire, secundaire en tertiaire bluswaterbehoefte. Op basis
van bovenstaand inzicht en ontwikkelingen binnen de brandweer strategieën spreken we over
Offensief bluswater en defensief bluswater. Op basis van deze bron aanduiding willen we duidelijkheid
verschaffen over de doel van de bluswaterbron en de snelheid van beschikbaarheid.
Naam
Offensief

Defensief

Omschrijving
Bron onder druk (levert zelf water).
500 l/min of 1000 l/min.
Druk minimaal 1,5 bar.
Afstand maximaal 100m.
Direct beschikbaar voor gebruik.
Minimaal 30min water.
Bron onder druk, of b.v. open water.
Maximaal 500 meter of 1000 meter afstand.
Bruikbaar voor een (mini)DPU.
Binnen 15-30 minuten opgebouwd en levert
water op incident locatie.
Levering afgestemd op defensieve bluswater
behoefte per generiek scenario.
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3 Uitwerking bluswaterbehoefte voor 5 generieke bebouwingen
Op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven theorieën zijn in dit hoofdstuk voor de maximale realistische
scenario’s per generieke type bebouwing de bluswater behoefte bepaald. Het maximaal realistisch
scenario is in het cascade model inzichtelijk gemaakt. Hierbij is aangegeven welke stap in het
cascademodel offensief bestreden kan worden en welke defensief. Daarmee is per stap de
bluswaterbehoefte gedefinieerd. Zie bijlage 1 voor de uitgewerkte cascademodellen per generieke
bebouwingstype.
Bij de scenario’s gaan we ervan uit dat er geen sprake is van redding. Bij een redding is het water in de
tank bedoeld ter ondersteuning van de redding en is het doel niet primair om de brand te bestrijden.
Indien het water echter dient voor het afschermen en borging van de eigen veiligheid, zal de brand
later worden bestreden en is het waarschijnlijk dat het scenario in het cascademodel een cascade
verslechterd.
Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:
• De scenario’s worden vast gesteld op basis van expert judgement, en zijn dus een kwalitatieve
benadering.
• De brandbestrijding gebeurt door vakbekwaam personeel en met bedrijfszeker materiaal.

3.1 Woonwijk (moderne bouw)
Hierbij wordt uitgegaan van een rijtjeswoning omdat de uitbreidingskansen hier het grootst zijn. Andere
vormen (geschakeld of vrijstaand) vereisen dezelfde bestrijdingstechniek, waarbij escalatie naar een
ander object minder waarschijnlijk is. Het uitgangspunt voor het scenario is dat er één verdieping in
brand staat.

3.2 Voor en naoorlogse woonwijk zonder stadsvernieuwing
Op basis van de gebouwkenmerken is een uitbreiding naar andere percelen waarschijnlijker vanwege
de gekozen bouwmaterialen en afdichting tegen brandoverslag en geluiddichtheid (enkele muren). Ook
hier is weer uitgegaan van een rijtjeswoning. Het uitgangspunt voor het scenario is, dat er brand is in de
kap/zolder van de woning.

3.3 Portiekwoning
Vanwege de specifieke brandbestrijdingstechniek is de portiekwoning gekozen als bijzonder scenario
waarbij er sprake is van een andere bluswaterbehoefte. De redenatie is, dat in dit scenario later aan de
brandbestrijding wordt begonnen en de eerste focus ligt op het voorkomen van uitbreiding naar het
portiek / trappenhuis, zodat andere bewoners kunnen vluchten. Het uitgangspunt van het scenario is,
dat de brand zich heeft uitgebreid over 2 ruimten.

3.4 Oudbouw in de binnenstad
Gelet op de grote oppervlakte van oude objecten in de binnenstad en beperkte bereikbaarheid en grote
kans op overslag, vraagt dit om een adequate offensieve brandbestrijdingstechniek om verdere
uitbreiding over meerder percelen te voorkomen. Het uitgangspunt van het scenario is, dat er brand is
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in meerdere ruimten verdeeld over 2 verdiepingen: een brand in ruimte van ontstaan met een doorslag
naar boven.

3.5 Industrieterrein
Door de hogere vuurbelasting van een industrieel object en beperkte inwendige scheidingen/wanden
wijkt dit object af van de eerder genoemde scenario’s. Ook is vanwege de inzetdiepte de inzet met 2
stralen vanaf een andere zijde wenselijk. Het uitgangspunt is dat een brand in een ruimte van beperkte
omvang (40m²) voor nog offfensief bestreden kan worden. We gaan echter bij het generiek scenario
industrieterrein uit van een defensief scenario. De ervaring leert dat bij een brand in het
opslag/productie gedeelte de branden vaak bij aankomst van de brandweer een grotere omvang
hebben dan bestreden kan worden (theorie van de voorspelbare afloop). Het gevolg hiervan is dat we
bij een industrieterrein ons maatgevenscenario een defensief scenario is. Offensief is alleen mogelijk
als de brand een beperkte omvang heeft binnen de ruimte van ontstaan (max 40m²/ middelbrand
potentieel). Gelet op de grote van objecten op industrieterreinen (1000m² of groter) wordt dit niet als
realistisch gezien.

3.6 Overzicht van de bluswaterbehoefte op basis van de scenario’s
In bijlage 1 is voor alle generieke gebieden per cascade de bluswaterbehoefte gedefinieerd. In het
cascademodel is een onderscheid gemaakt in Offensief en Defensief. Hierbij hanteren we het
uitgangspunt dat de hoogste bluswaterbehoefte Offensief leidend is. Dit zelfde uitgangspunt hanteren
we ook voor defensief. Immers als de hoogste bluswaterbehoefte beschikbaar is zijn de andere
cascades voor Offensief en Defensief ook voorzien van voldoende bluswater. Dit leidt tot de volgende
bluswater behoefte. NB Alle maximaal realistische scenario’s zijn offensief behalve voor het generieke
gebied Industrie. Hieronder zijn de maximale behoeften per gebied nog een keer voor offensief en
defensief in een overzicht weer gegeven.
Scenario
Woonwijk (moderne bouw)
Woonwijk na- en vooroorlogs
Portiekwoning / hoogbouw
Oudbouw in de binnenstad
Industrieterrein

Offensieve bluswater
500 l/min = 30 m³/h
1025 l/min = 60 m³/h
1000 l/min = 60 m³/h
1250 l/min = 60 m³/h
1000 l/min = 60 m³/h

Defensief Bluswater
3500 l/min = 210 m³/h
3500 l/min = 210 m³/h
3500 l/min = 210 m³/h
5000 l/min = 300 m³/h
9000 l/min = 540 m³/h

3.7 Woningsprinklers
In de nabije toekomst kunnen woningen worden voorzien van een waterleiding sprinkler of andere
preventieve voorzieningen. Dit zal in alle waarschijnlijkheid voor een verschuiving zorgen in het
cascade model. De kans dat dit de komende jaren voor nieuwbouw en bestaande bouw plaats zal
vinden is niet groot. Dit houdt in dat we ervan uitgaan dat het bestaande woning bestand niet binnen
een tijdsspanne van 20 jaar op grote schaal uitgerust worden met woningsprinklers.
Bij nieuw te bouwen woningen (scenario Woonwijk) kan dit niet worden uitgesloten en zal het maximaal
realistisch scenario een cascade opschuiven naar voren. Het betreft hier een brand in een ruimte met
een bijbehorende bluswaterbehoefte van 450 l/min. Dit is gelijk aan de bluswaterbehoefte van het
huidige maximale realistische scenario bij nieuwbouw woningen. Er bestaat wel een kans dat dit kan
gebeuren binnen de tijdstermijn van 20 jaar bij nieuw te bouwen woningen.
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4 Beschouwingen betreffende een conceptbluswatervoorziening
Voor het voorzien in bluswater wordt in de projectgroep bluswater gekeken naar concepten. Een
concept is een wijze waarop bluswater wordt aangeleverd. Voor de brandweer spelen een aantal
elementen een rol bij het beoordelen of inschatten van een bruikbaar bluswaterconcept. Dit is
schematisch weergegeven in onderstaande afbeelding en hieronder verder omschreven.

Tijd
Bron

Afname
Afstand

9

4.1 Algemeen
•
•
•
•

Bluswater mag niet teveel afhankelijk zijn van paraatheid.
Een TS (basiseenheid) blijft de komende 20 jaar het middel bij een eerste inzet.
De tankautospuit (TAS) heeft een tank van 2000 Liter, dit conform het huidige BZK- bestek.
Toekomstige voertuigen zoals snelle interventie of compacte TS-concepten moeten passen
binnen de uitgangspunten van Bluswater (2000L en 6 minuten10).

4.2 Bron
•

De bronnen zijn te onderscheiden in 3 groepen.
o Onder druk (er kan rechtstreeks al dan niet met hulpstukken worden aangekoppeld op
de bron). Voorbeeld: Ondergrondse brandkraan
o Mobiele voorziening. (de waterbehoefte wordt mobiel ter plaatste gebracht)
o Open Bron (deze bron moet d.m.v. van een pomp of voertuig worden aangezogen om
gebruik te kunnen maken van het water). Voorbeeld: Open water of geboorde put

4.3 Afname
•

•

•

De afname is als volgt opgebouwd:
o 500 L ! 1 TS ! 1 straal ! LD 500l/min
o 1000 L ! 2TS ! 2 stralen ! elk 500 l/min
o 1250 L ! 2 TS ! 2 stralen LD van elk 500 l/min en 2x HD 125 l/min.
Voor een succesvolle brandbestrijding zijn de volgende zaken cruciaal:
o Zo snel mogelijk inzetten om verder escalatie en brandontwikkeling te voorkomen
o Voor een effectieve bestrijding zal een blusactie onafgebroken moeten worden
voortgezet. Gelet op de huidige snelheid van brandontwikkeling zal een onderbreking
tot gevolg hebben dat de brand zich weer kan ontwikkelen tot de grote bij de
startsituatie bij aanvang van de eerste bluspoging (of groter).
Het punt van afname (lees Tankautospuit) is niet vooraf te bepalen. Het voertuig wordt
geplaatst door de Bevelvoerder van de tankautospuit op basis van het incident. Hierbij hanteren

9 Schematische weergave bluswaterconcept.
10 (4 minuten voor tijd op tank (2000l / 500l/min) en 2 minuten voor verkennen en opbouwen, maakt 6 minuten)
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we de uitgangspunten conform geldende nationale regelgeving dat elke object tussen de 10 en
40 meter benaderbaar moet zijn voor een voertuig.

4.4 Uitgangspunten Tijd
•
•
•
•
•

De aanvullende bluswatervoorziening moet gereed zijn voordat de tank leeg is van het voertuig
(TS).
Uitgangspunt voor een lege tank hiervoor bij een TS is 4 minuten (uitgaande van 2000L bij de
huidige richtlijn).
Hierbij tellen we 2 minuten op (1 min voor gereed maken en 1 voor verkennen).
Dit geeft een totale tijd voor opbouw van 6 minuten bij een afname van 500L offensief.
(mobiele buffers) tankwagens zien we in een kleinere omvang dan andere regio’s. Gelet op
regionale karakteristieken denken we aan grote tussen de 7000 en 8000 liter, bij 15.000 liter is
de massa en omvang voor een prio 1 voertuig te groot.

4.5 Uitgangspunten Afstand
•

•
•

•

Bij een bron onder druk is gelet op de uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor
beschikbare tijd, alsmede druk verlies een maximale afstand van 100m vanaf het voertuig
haalbaar. Hierbij is rekening gehouden met opbouw en vul tijd. Dit is meer dan een
verdubbeling van de huidige afstand. Hiermee behalen we de tijd van 6 minuten.
Afstanden groter dan 100 meter vanaf het voertuig zijn voor de brandweer niet wenselijk.
Vanwege druk verlies, zal de bron onder druk minimaal 0,5 bar bij de pomp van de TS moeten
leveren. Op basis van de geldende vuistregels betekend dit dat een bron onder druk minimaal
1,5 tot 2 bar moet leveren om bruikbaar te zijn .
Voor maximale afstand bij een bron die moet worden aangezogen (vanaf bron en daarbij
behorende pomp) tot locatie van het incident en TS hanteren we een maximale afstand van
500m (dit op basis NVBR stuk). WTS 500
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5 Bluswater concepten
5.1 Bronnen
Op basis van onderzoek uitgevoerd door de NBVR (voorganger Brandweer Nederland) en de interne
projectgroep blijven de volgende alternatieven beschikbaar.
5.1.1 Offensieve bronnen
Brandkraan: (variaties boven of ondergronds)
De brandkraan is en blijft een werkbare bron. Met de huidige aflegsystematiek en materieel is een
onderlinge afstand van 80 meter haalbaar (binnen 40 meter een brandkraan). Met een aanpassing aan
het materiaal en opbouwwijze is naar verwachting een onderlinge maximale afstand van 200 meter te
realiseren (binnen 100 meter een brandkraan).
Toelichting:
Hierbij is een belangrijke voorwaarde dat de brandkraan minimaal 1,5 bar leidingdruk heeft dit i.v.m.
drukverlies op de te opbouwen afstand (1 bar per 100 meter).
5.1.2 Defensieve bronnen
Bij defensieve bronnen gaan we ervan uit dat deze aanvullend zijn op de bron welke al voor offensief
beschikbaar is. Afhankelijk van de offensieve bron gaat hier bij om een aanvulling (brandkraan, open
water) of als overbrugging totdat de defensieve bron gereed is. (Waterbuffer mobiel of blusvijver).
Daarnaast moet de defensieve bron de aan de volgende vereisten voldoen:
Opgebouwd binnen 30 minuten (dit in relatie tot de offensieve bron)
Voorziet in een oneindige bron (meerdere uren in relatie tot uitbrand scenario)
Voorziet in de bluswaterbehoefte overeenkomstig met scenario’s in het cascade model.
Open water (variatie: kanaal, vaart, gracht)
Voor een defensieve waterlevering wordt open water aangemerkt als werkbaar. Over het algemeen
duurt het opbouwen van het huidige WTS 1000 of 2500 tussen een half uur en een uur. Eenmaal
opgebouwd voorziet deze in een doorgaans oneindige bluswatervoorziening. Winst is er behalen in
snelheid van opbouwen van het huidige systeem.
Opmerking
Daarnaast kan deze vorm van bluswatervoorziening beperkt worden door de weersinvloeden. Hierbij
moet gedacht worden aan periode van droogte (lage waterstand) en vorst (bevroren oppervlaktewater).
Dit heeft een grote invloed op de beschikbaarheid van het bluswater. Ook de zuighoogte van het
voertuig heeft een beperking, hoogte verschillen groter dan 8 meter kunnen niet worden overbrugd, een
dompelpomp kan hierbij uitkomst bieden.

5.2 Overbruggen van afstand
Lagedruk aflegsysteem 100 meter
Met een vernieuwde methodiek van het aflegsysteem Lagedruk verwachten we binnen de maximale tijd
van 4-6 minuten over een afstand van 100 meter met 2 personen af te kunnen leggen naar een
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brandkraan, geboorde put met pomp of mobielwatertransport. Hierbij moet een minimale druk van 0,5
bar intrededruk bij het voertuig gewaarborgd blijven. Gedacht moet worden aan maximale doorvoer van
1000 l/min.

5.3 Gestapelde concepten
Binnen een bluswaterbehoefte kunnen we ook spreken over een gestapeld concepten. Hiermee
bedoelen we dat een bron niet het volledige debiet (l/min, m³/h) kan leveren. Hiermee zal in een
aanvullend concept de resterende waterbehoefte moeten worden aangevuld. Ook dit aanvullend
concept moet passen binnen de boven genoemde uitgangspunten of daaruit zijn afgeleid.
Voorwaarde voor een gestapeld concept dat een eerste
blusvoertuig binnen de gestelde voorwaarde zoals genoemd in
hoofdstuk 4 gebruik kan maken van de bron (30m3/h). Deze
worden dan aangevuld door een waterbuffer waarna eventueel
een WTS 500 verbinding wordt opgebouwd (binnen de tijd van
de waterbuffer). Het voor de regio Hollands Midden meest
succesvolle gestapeld concept bestaat uit de volgende
onderdelen, en biedt hiermee flexibiliteit.
Watertransportsysteem (WTS) 500 (ter overbrugging van de
afstand)
Door gebruik te maken van een WTS 500 systeem kunnen we
binnen een snellere tijd dan de huidige WTS 1000 of 2500 een
afstand van 500 meter overbruggen. Hierbij moet gedacht
worden aan 4 of 5 duimsslangen. De afstand van 500 meter zal
de maximaal te overbruggen afstand zijn. Gelet op de waterrijke
omgeving kan deze ook korter zijn. In combinatie met een mini
DPU op een voertuig of aanhanger kan ook voorzien worden in
een waterlevering en doorvoer van 3000 tot 4000 liter / min.
Waterbuffer mobiel bluswatertransport (als overbrugging
van de opbouwtijd) (variatie: waterwagen of haakarmtank)
Een mobiel watertransport wordt gezien als een werkbaar
alternatief als buffer om tijd te overbruggen, totdat een andere
bron is opgebouwd.
Opmerking
Als we kijken naar de infrastructuur in Hollands Midden legt dit een beperking op in de afmetingen voor
een dergelijk voertuig. Hierbij zal een waterwagen zoals we die nu kennen in Nederland van 15.000 liter
of meer niet werkbaar zijn in het buitengebied, binnenstad of woonerven. Hierbij is een waterwagen met
een inhoud van 7000-8000 liter met de omvang van een standaard brandweervoertuig (TS) een
werkbaar alternatief (voorbeeld brandweer België).
In bijlage 2 is een overzicht met mogelijke gestapelde concepten weergegeven welke werkbaar kunnen
zijn voor de brandweer.

Uitgangspunten en afwegingen bluswater Def

Pagina 14

6 Bluswater voor infrastructuur en natuur.
Voor de scenario voor de infrastructuur en natuurgebieden hanteren we behoeftes en uitgangspunten
van de handreiking bluswater en bereikbaarheid 2012. De reden hiervoor is dat hiervoor vaak
samenwerking nodig is met een landelijke organisatie (Rijkswaterstaat, Pro rail, Staatsbosbeheer en
natuurmonumenten). Daarnaast zien we geen afwijking in de uitgangspunten voor de landelijke
scenario’s en de regionale kenmerken voor Hollands Midden. Binnen de scenariogroep OGS en
Transport wordt onderscheid gemaakt in verschillende incidentscenario’s. Hierbij kan men denken aan
een cabinebrand (personenwagens, bussen en vrachtwagens voor wegvervoer en locomotieven voor
spoorvervoer), een ladingbrand, het (instantaan of continu) vrijkomen van gevaarlijke stoffen (met of
zonder brand) en het ontstaan van een Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE) in
tankwagen of ketelwagon.

6.1 Natuurgebied
Voor natuurbrandbestrijding is momenteel een bronnenboek beschikbaar. Hier wordt ook de
bluswaterbehoefte in behandeld. De bluswaterbehoefte bij een ontwikkelde natuurbrand is enorm. Als
kengetal voor een defensieve inzet kan een getal van 2000 liter per minuut per 50 meter vuurfront
worden aangehouden. Natuurgebieden overschrijden vaak gemeentelijke en regionale grenzen. De
aanleg van nieuwe bluswatervoorzieningen (reservoirs, geboorde putten) of de preparatie van
natuurlijke voorzieningen (open water met geprepareerde opstelplaats) of het pendelen met
bijvoorbeeld tankwagens, waterwagens of giertanks zal dan ook in (boven)regionaal verband moeten
worden afgestemd. Maatregelen om een beginnende brand of brandhaarden op te sporen, bijv. d.m.v.
verkenningsvluchten en/of verscherpt toezicht zijn noodzakelijk om incidentbestrijding mogelijk te
maken, voordat de brand volledig geëscaleerd is. Dan wordt ook meer tijd gecreëerd om bezoekers van
het natuurgebied te kunnen evacueren.

6.2 Scenario wegvervoer en spoorvervoer
6.2.1 Cabinebrand
Een incident in de cabine van een voertuig (personenwagen/bus/vrachtwagen) zal men over het
algemeen met de inhoud van een TS kunnen blussen, eventueel met toepassing van schuim door
bijvoorbeeld de hosemaster. In geval van een brand die is overgeslagen naar de omgeving dient men
de beschikking te hebben over meer bluswater.
6.2.2 Locomotiefbrand
Incidenten in een locomotief kunnen over het algemeen met de inhoud van de tank van de TS geblust
worden, eventueel met toepassing van schuim door bijvoorbeeld de hosemaster. In geval van een
brand die is overgeslagen naar de omgeving dient men de beschikking te hebben over meer bluswater.
De benodigde bluswatercapaciteit is afhankelijk van de aard van de omgeving en de grootte van het
effectgebied.
6.2.3 Ladingbrand
Voor het blussen van een ladingbrand zal men direct over een debiet van 1000-2000 liter per minuut
moeten beschikken om een inzet met lagedruk (2xLD=1000 l/min), eventueel gecombineerd met een
waterkanon (1xLD=500 l/min en 1xWK=1500 l/min) mogelijk te maken.
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6.2.4 Voorkomen BLEVE11
Een ander scenario wordt gevormd door brand met aanstraling van een tankwagen. Bij dit scenario is
er bij aanstraling van de tankwagen door een forse brand (bijvoorbeeld brand van de lading van een
vrachtwagen) kans op een BLEVE van die tankwagen12. Hierin kunnen twee situaties worden
onderscheiden, namelijk wanneer de tankwagen wel of niet is voorzien van een BLEVE-resistente
coating (BR).
In Nederland worden sinds kort tankwagens met LPG/autogas voorzien van een BR-coating. Treedt
brand op nabij een BR-gecoate tankwagen, dan kan men volstaan met blussing van de brand. Hiervoor
dient 1000-2000 liter per minuut beschikbaar te zijn, voor inzet met lage druk (2xLD=1000 l/min),
eventueel gecombineerd met een waterkanon (1xLD=500 l/min en 1xWK=1500 l/min).
De BR-coating heeft een brandwerendheid van ruim een uur. Is de verwachting dat de brand niet
binnen dat uur bestreden kan zijn (wat bijna ondenkbaar is), dan dient tevens watervoorziening voor
koeling van de tankwagen opgebouwd te worden.
In de andere situatie beschikt de tankwagen daarentegen niet over een BR coating. Dit is het geval
voor het overgrote deel van de (buitenlandse) tankwagens. Alle buitenlandse LPG/ autogastankwagens en alle tankwagens met propaan, beschikken niet over een BR-coating. Men dient dan zo
snel mogelijk te beginnen met zowel het blussen van de brand, als met het koelen van de
aangestraalde tankwagen.
Voor blussen is 1000-2000 liter per minuut nodig om een inzet met lagedruk (2xLD=1000 l/min),
eventueel gecombineerd met een waterkanon (1xLD=500 l/min en 1xWK=1500 l/min) mogelijk te
maken. Voor koeling is benodigd 10 liter water per vierkante meter tankoppervlak per minuut, in het
geval van een tot vloeistof verdicht gas13. Dit komt neer op een capaciteit van 1000 liter per minuut. In
totaal (blussing + koeling) komt men uit op 2000-3000 liter per minuut.
6.2.5 Plasbrand
Bij een plasbrand kan men een offensieve inzet met schuim uitvoeren. De grootte van de brandende
plas is onder andere afhankelijk van de grootte van het compartiment dat leegstroomt (bij instantaan
vrijkomen, of bij continue uitstroom ten gevolge van lekkage), de aard van de brandende vloeistof, de
aard van het wegoppervlak en de omgeving en meteorologische invloeden. Naar verwachting zal de
grootte van de brandende plas tussen de 300 en 700 m2 liggen. Hiervoor is 4500 l/min water
noodzakelijk alsmede voldoende schuimvormend middel.
Mocht zich het scenario voordoen van een plasbrand die een tankwagen aanstraalt, dan zal men ook
moeten overwegen om bluswater voor koeling in te zetten. Zie hiervoor voorgaande paragraaf
‘Scenario voorkomen BLEVE
6.2.6 Vrijkomen gevaarlijke lading
Een ander scenario betreft het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij instantaan leeglopen of bij continue
uitstroom ten gevolge van lekkage. Het kan hier gaan om brandbare, oxiderende, giftige (toxische),
bijtende (corrosieve), radioactieve of explosieve stoffen. Deze stoffen kunnen vereenvoudigd gezegd
11 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion.
12 Het betreft hier een tankwagen met als inhoud tot vloeistof verdicht gas (zoals bijvoorbeeld LPG/autogas of propaan).
LPG/autogas tankwagens hebben doorgaans een inhoud van 50 m³ en tankwagens met propaan meestal van 20 m³.
13 Voor de koeling van een tankwagen met vloeistof, niet zijnde tot vloeistof verdicht gas, wordt een lager kengetal van 2 l/m²/min
aangehouden.
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vrijkomen als gassen, vloeistoffen of vaste stoffen. Voor de specifieke bestrijding van een dergelijk
incident dient een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) te worden geraadpleegd. Dit scenario richt zich op
de hoeveelheden bluswater en schuim die benodigd zijn wanneer geen brand ontstaat. Bluswater kan
namelijk ingezet worden voor het aanbrengen van een schuimdeken om de vloeistofplas van
gevaarlijke stoffen af te dekken. Ook kan bluswater ingezet worden ter bescherming van de omgeving.
Er kunnen dan waterschermen gegenereerd worden die gevaarlijke gassen of dampen kunnen
neerslaan, verdunnen, opmengen of oplossen.

6.3 Waterbehoefte weg en spoorvervoer
Dit leidt op weg en spoorvervoer tot de volgende bluswaterbehoefte (conform handreiking bluswater en
bereikbaarheid 2012).
6.3.1 Wegvervoer
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6.3.2 Spoorvervoer
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Bijlage 1
Bluswater behoefte uitgewerkt in het cascademodel.
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Scenario Industrieterrein
<-- Offensief te blussen
Realistisch scenario

defensief -->
Maximale Realistisch scenario

Waterbehoefte
Max gereed binnen

450 l/min
-

2 x 450 l/min
4 min

5000 l/min
20 min

9000 l/min
20 min ?

9000 l/min
20 min?

Werkwijze
Water
Tankinhoud TAS
Tijd op Tank
Water aanvullend

1 x LD
TAS
2000L
4 min
450 l/min

2x LD
Tank + OBK
2x 2000L
4 min
1000 l/min

4 x LD + 2x AL
OBK + Opw
2x 2000L
4min
5000 l/min

4x WK + 2x AL
OBK + Opw
4 X 2000L
0,8 min
9000 l/min

4x WK + 2x AL
OBK + Opw
4 X 2000L
0,8 min
9000 l/min

Huidige bron
Max afstand
Huidige eis OBK

Tank + OBK
60 meter
90m³ /h

Tank + OBK
60 meter
90m³ /h

OBK + Opw
160 meter
90m³ /h

OBK + Opw
160 meter
90m³ /h

OBK + Opw
160 meter
90m³ /h

Alternatief

Offensief: Hoog tijd/tempo
60 m³/h of 2x 30m³/h gereed
binnen 4 minuten. Max afstand is
100m op basis van vernieuwd
aflegsysteem en minimaal 1,5 bar
op leiding netwerk

Defensief: minder tijd/tempo
60 m³/h door OBK en in 1e fase gebruikt voor directe
afscherming. Daarna opbouw openwater.

Brandbestrijdingstechniek:
Bluswater nodig Offensief. Moet binnen 4 minuten zijn opgebouwd, anders is de tank leeg. Snel water op het vuur is
essentieel. Object is bij voorkeur van voor- en achterzijde benaderbaar zijn (inzetdiepte) en daarom aan beide zijden
een brandkraan nodig. of aan 1 zijde. Op grond van vuurbelasting is 2x LD nodig = 900 l/min om 40 vierkante meter te
kunnen bestrijken. Doordat het een industriepand is gaan we uit van 2x een TAS (grote vuurlast, langere inzetdiepte).
Door de grote van het object moet de brandhaard vanaf 2 kanten te benaderen zijn.
Maximal realistisch scenario is defensief omdat pand groot is en vaak 1 compartiment. Inzetten op uitbreiding
voorkomen.

Jeroen van de Werfhorst, Sytze Coorens

Pagina 1

15-8-2017

Scenario Binnenstad
<-- Offensief te blussen

defensief -->

Maximale realistisch
scenario

Realistisch scenario

Waterbehoefte
Max gereed binnen

125 l/min
-

450 l/min
4 min

1250 l/min
2 min

2500 l/min
20 min ?

5000 l/min
20 min?

Werkwijze
Water
Tankinhoud TAS
Tijd op Tank
Water aanvullend

1 x HD
TAS
2000L
16 min
-

1X LD
Tank + OBK
2000L
4 min
500 l/min

2x LD + 2x HD
Tank + OBK
2x 2000L
4min
1250 l/min

2 x LD + 1 x AL
OBK + Opw
2 X 2000L
1,5 min
2500 l/min

4x LD + 2x AL
OBK + Opw
3 x 2000L
1,5 min
3500 l/min

Huidige bron
Max afstand

Tank

Tank + OBK
60 meter

Tank + OBK
60 meter

OBK + Opw
160 meter

OBK + Opw
160 meter

Brandbestrijdingstechniek:
Doel: snel water op het vuur (LD). Een eerste klap moet met 1250 l/min (2x LD binnen, 2x HD belending/doorslag
voorkomen) of moeilijke bereikbaarheid dan 1x torenstraal (1000l/min) en 2x HD voor uitbreiding (2x125 l/min) ! veel
water. Minimale behoefte voor dit scenario 75 m³/uur. Binnen 2 minuten direct beschikbaar Dit mag verdeeld zijn over 2
onafhankelijke bluswatervoorziengen. Dit is meestal niet voorhanden en dus een knelpunt.
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Scenario Portiek
<-- Offensief te blussen
Realistisch scenario

defensief -->

Maximale realistisch
scenario

Veerkracht

Waterbehoefte
Max gereed binnen

125 l/min
-

450 l/min
4 min

1000 l/min
4 min

2250 l/min
15 min?

3500 l/min
20 min?

Werkwijze
Water
Tankinhoud TAS
Tijd op Tank
Water aanvullend

1 x HD
TAS
2000L
16 min
-

1X LD
Tank + OBK
2000L
4 min
500 l/min

1,5xLD + 2x HD
Tank + OBK
2x 2000L
4min
1000 l/min

4x LD + 2x HD
OBK + Opw
2 X 2000L
1,5 min
2250 l/min

4x LD + 1x AL
OBK + Opw
3 x 2000L
1,5 min
3500 l/min

Huidige bron
Max afstand

Tank

Tank + OBK
60 meter?

Tank + OBK
40 meter

OBK + Opw
200 meter ?

OBK + Opw
200 meter ?

Brandbestrijdingstechniek:
Brand in een portiek die blussen we met max 1x Lagedruk 450l/min en 1x LD 225 l/min. Offensief. Doel is met 1x LD in te
zetten op de ontstane ruimte. En met de andere LD in te zetten op de ruimte waarnaar deze is uitgebreid.
Uitbreidingskansen naar belendingen zijn groot en kan uitbreiden naar een naastgelegen ruimte en moet worden
afgeschermd met een 2x HD van 125 l/min die beperkt wordt ingezet en t.b.v. redding. Dit kunnen we met tank en
aangevuld met een bluswatervoorziening met een opbrengst van 60m³ per uur (1000l/min). Voorwaarde dat binnen 4
minuten de bluswatervoorziening is opgebouwd. (anders is de tank leeg).
Defensief is ook een combi van offensief en defensief.
Maximaal realitisch is een een brand in een ruimte. Hier is het echter lastiger te bereiken.
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Scenario Woonwijk vooroorlogs (zonder stadsvernieuwing)
<-- Offensief te blussen

Defensief -->

Maximale realistisch
scenario

Realistisch scenario

Waterbehoefte
Max gereed binnen

125 l/min
-

450 l/min
4 min

450 l/min
4 min

1025 l/min
4 min

3500 l/min
20 min?

Werkwijze
Water
Tankinhoud TAS
Tijd op Tank
Water aanvullend

1 x HD
Tank
2000L
16 min
-

1X LD
Tank + OBK
2000L
4 min
500 l/min

1 x LD
Tank + OBK
2000L
4min
500 l/min

2 x LD + 1xHD
Tank + OBK
2 X 2000L
4 min
1000 l/min

3x LD + 2x AL
OBK + Opw
3 x 2000L
1,5 min
3500 l/min

Huidige bron
Max afstand

Tank

Tank + OBK
60 meter

Tank + OBK
60 meter

Tank + OBK
60 meter

OBK + Opw
160 meter

Brandbestrijdingstechniek:
Brand in een woonwijk die blussen we met max 2x Lagedruk 450l/min = 900 l/min en 1x HD 125 l/min. Offensief. Doel is
met 1x LD in te zetten op de ontstane ruimte. En met de andere LD in te zetten op de ruimte waarnaar deze is
uitgebreid. Uitbreidingskansen naar belendingen zijn groot en kan uitbreiden naar een naastgelegen ruimte en moet
worden afgeschermd met een HD van 125 l/min die beperkt wordt ingezet. Daarom meer water nodig om brand tegen
te houden/te blussen. Dit kunnen we met tank en aangevuld met een bluswatervoorziening met een opbrengst van
60m³ per uur (1000l/min). Voorwaarde dat binnen 4 minuten de bluswatervoorziening is opgebouwd. (anders is de tank
leeg).
Maximaal realistisch scenario is hier dat brand al snel uit compartiment komt. Slechtere scheidingen. Het is dan ook een
mix van offesnief en defensief waarbij de andruk ligt op offensief maar ook defensief om echte overslag te voorkomen.
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Scenario Woonwijk
<-- Offensief te blussen

defensief -->

Maximale realistische
scenario

Realistisch scenario

Waterbehoefte
Max gereed binnen

125 l/min
-

450 l/min
4 min

450 l/min
4 min

2500 l/min
20 min ?

3500 l/min
20 min?

Werkwijze
Water
Tankinhoud TAS
Tijd op Tank
Water aanvullend

1 x HD
TAS
2000L
16 min
-

1X LD
Tank + OBK
2000L
4 min
500 l/min

1 x LD
Tank + OBK
2000L
4min
500 l/min

2 x LD + AL
OBK + Opw
2 X 2000L
1,5 min
2500 l/min

4x LD + 1x AL
OBK + Opw
3 x 2000L
1,5 min
3500 l/min

Behoefte bron
Max afstand

Tank

Tank + OBK
60 meter

Tank + OBK
60 meter

OBK + Opw
160 meter

OBK + Opw
160 meter

Brandbestrijdingstechniek:
Brand in een woonwijk die blussen we met 1x Lagedruk = 450 l/min. Offensief. Doel is met 1x LD een oppervlakte van 40
m² te dekken. Dit kunnen we met tank en aangevuld met primaire bluswatervoorziening met een opbrengst van 30 kuub
per uur. Voorwaarde dat binnen 4 minuten de bluswatervoorziening is opgebouwd. (anders is de tank leeg).
Maximaal realistisch is een kamer op een verdieping in brand.
Defensief: Meerdere verdiepingen in brand. Er wordt nu ingezet op uitbreiding voorkomen maar ook offensief op de
verdiepingen die in brand staan. Woning mag afbranden maar er mag geen overslag naar andere compartimenten
plaatsvinden.
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Bijlage 2
Werkbare bluswaterconcepten
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Offensief brandscenario
Benodigde bluswatercapaciteit: 500 Ltr
Bluswater behoefte: minimaal 30 min.
Huidige situatie

Concept 1

1e
1e
TS

Watervoorraad - 1500/2000 Ltr
Verkenning - 2 min.
Watercapaciteit - 4 min.
Druk - 0,5 Bar nodig bij de pomp

TS

Bluswater toevoer - max. 40 m
Opbouwtijd < 6 min
Aantal personen - 2

Werkbaar

Watervoorraad - 1500/2000 Ltr
Verkenning
1500
- 2 -min.
2000 Ltr
Watercapaciteit - 4 min.
Druk - 0,5 Bar nodig bij de pomp

Bluswater toevoer - max. 100 m
Opbouwtijd < 6 min
Aantal personen - 2

Bron 1
Eisen aan de bron:
Bron biedt water aan
Druk - levert minimaal 0,5 - 2 Bar
Watercapaciteit - minimaal 500 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Brandkraan
Geboorde put (met pomp)
Ringleiding onder druk
Bron 1
Eisen aan de bron:
Bron biedt water aan
Druk - levert minimaal 0,5 - 2 Bar
Watercapaciteit - minimaal 500 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Brandkraan
Geboorde put (met pomp)
Ringleiding onder druk

Werkbare concepten

Offensief brandscenario
Benodigde bluswatercapaciteit: 1000 Ltr
Bluswater behoefte: minimaal 30 min.
Huidige situatie

Concept 1

1e

2e

TS

TS

Watervoorraad - per TS
1500 - 2000 Ltr
Verkenning - 2 min.
Watercapaciteit - 4 min.
Druk - 0,5 Bar nodig bij de pomp

Bluswater toevoer - max. 40 m
Opbouwtijd < 6 min

Werkbaar

1e

2e

TS

TS

Concept 2

Watervoorraad - per TS
1500 - 2000 Ltr
Verkenning - 2 min.
Watercapaciteit - 4 min.
Druk - 0,5 Bar nodig bij de pomp

Bluswater toevoer - max. 100 m
Opbouwtijd < 6 min
Aantal personen - 2

Bron 1
Eisen aan de bron:
Bron biedt water aan
Druk - levert minimaal 0,5 - 2 Bar
Watercapaciteit - minimaal 1000 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Brandkraan
Geboorde put (met pomp)
Ringleiding onder druk

Werkbaar

1e

2e

TS

TS

Watervoorraad - per TS
1500 - 2000 Ltr
Verkenning - 2 min.
Watercapaciteit - 4 min.
Druk - 0,5 Bar nodig bij de pomp

Water
buffer

Watervoorraad - 7500 Ltr
Watercapaciteit - 15 min.
Tijd - 4 min na TS ter plaatse
Aantal personen - 2

Bluswater toevoer - max. 500 m
Bron 1
Opbouwtijd WTS - < 15 min
Eisen aan de bron:
Bron biedt water aan
Druk - levert minimaal 0,5 - 2 Bar
Watercapaciteit - minimaal 500 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Brandkraan
Geboorde put (met pomp)
Ringleiding onder druk
DPU
Bron 1
Eisen aan de bron:
Bron biedt water aan
Druk - levert minimaal 0,5 - 2 Bar
Watercapaciteit - minimaal 1000 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Brandkraan
Geboorde put (met pomp)
Ringleiding onder druk

Druk - min. 5,5 - 6 Bar

Bron 2
Eisen aan de bron:
Bron moet aangezogen worden
Watercapaciteit - minimaal 1000 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Open water
Geboorde put
Blusriool
Blusvijver
Voertuig:
Haakarm
Containers
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1. Inleiding
“Hoe kunnen we in samenspraak met de waterleidingbedrijven, gemeenten en Brandweer Hollands
Midden, voor (minimaal) de komende 20 jaar, voorzien in een adequate levering van bluswater ten
behoeve van brandbestrijding en hoe kunnen we dit implementeren?”
Bovenstaande onderzoeksvraag is geformuleerd door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio,
de Regiegroep Gemeentesecretarissen, de drinkwaterleidingbedrijven en de Brandweer Hollands
Midden om deze in een gezamenlijk proces te beantwoorden. Op basis van de projectopdracht, die
op 15 september 2016 is vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio, is een projectteam
gestart, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit Oasen, Dunea, gemeenten Nieuwkoop en Leiden,
Brandweer Hollands Midden en Veiligheidsregio Hollands Midden.
In de voorliggende rapportage nemen wij u als projectteam mee in de wijze waarop wij onderzocht
hebben hoe een toekomstbestendige bluswatervoorziening eruit zou kunnen zien. Deze rapportage
is feitelijk de uitwerking van fase 3, zoals deze beschreven is in het projectplan ‘Gezamenlijk
realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening’, v1.1 van 30 maart 2017.
Leeswijzer
De managementsamenvatting is zelfstandig te lezen waarin we u via een beschrijving van de
onderzoek aanpak en onderzoeksuitkomsten leiden naar onze conclusies en aanbevelingen.
De opbouw van deze rapportage volgt op hoofdlijnen dezelfde route. In hoofdstuk 3 beschrijven we
de uitgangspunten waarbinnen we ons onderzoek gedaan hebben. Hoofdstuk 4 beschrijft de
gevolgde aanpak van fase 3. In hoofdstuk 5 beschrijven we de uitkomsten van ons onderzoek in de
referentiegemeenten Leiden en Nieuwkoop om vervolgens in hoofdstuk 6 inzicht te geven in de
financiële vraagstukken. Hoofdstuk 7 geeft meer inzicht in de onderdelen van het gestapelde
bluswatervoorzieningsconcept waarmee Brandweer Hollands Midden van mening is adequaat een
maatgevend brandscenario te kunnen bestrijden. Vervolgens geeft hoofdstuk 8 een nadere
verdieping op het beheer van de bluswatervoorziening. We sluiten af met de overall conclusies en
aanbevelingen.
Alle verdiepende informatie en nadere beschouwingen zijn opgenomen in de verschillende bijlagen.
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2. Managementsamenvatting
In de vorige fase (fase 2) is geconstateerd dat water de komende jaren nog steeds de belangrijkste
blusstof zal zijn. Alle mogelijke bluswatervoorzieningsconcepten zijn geïnventariseerd en beoordeeld
op basis van de beoordelingscriteria. De uitkomst van deze beoordeling is dat drie bluswatervoorzieningsconcepten, alle drie op basis van het gebruik van (ondergrondse) brandkranen, de beste score
hebben gekregen.

2.1. Aanpak
Vervolgens zijn in deze fase (fase 3) de drie concepten nader onderzocht voor de
referentiegemeenten Leiden en Nieuwkoop op hun (on)mogelijkheden en consequenties. Om dit
goed te kunnen doen voor de verschillende soorten bebouwing met de daarbij horende
bluswaterbehoefte, zijn vijf generieke type bebouwing gedefinieerd;
 woonwijk (moderne bouw)
 woonwijk voor- en naoorlogs (zonder stadsvernieuwing)
 portiekwoningen
 binnenstad (met oudbouw)
 Industrie (Industrieterrein)
Tijdens het onderzoek is de behoefte ontstaan om ook te kijken naar de bluswatersituatie bij
lintbebouwing. Lintbebouwing wordt gekenmerkt door een generiek type bebouwing in een andere
geografische context en is als zesde type toegevoegd.
Deze bebouwingstypen zijn, met uitzondering van ‘binnenstad (met oudbouw)’, zowel in beide
referentiegemeenten als ook in de rest van de regio Hollands Midden herkenbaar aanwezig. Binnen
de twee referentiegemeenten is voor elk van de generieke type bebouwing een referentiegebied
bepaald waarbinnen het onderzoek heeft plaats gevonden.
Achtereenvolgens is in beide referentiegemeente, voor elk referentiegebied het volgende
onderzocht;
1. Hoeveel brandkranen liggen er momenteel, waar in het huidig net.
2. Hoeveel brandkranen hadden er eigenlijk, conform het huidige (oude) bluswaterbeleid van
de brandweer, moeten liggen.
3. Hoeveel brandkranen zouden geplaatst moeten en kunnen worden wanneer de
drinkwaterbedrijven het zelfreinigend net geheel doorvoeren en de brandweer het huidige
(oude) bluswaterbeleid handhaaft.
4. Hoeveel brandkranen zouden geplaatst moeten en kunnen worden wanneer de
drinkwaterbedrijven het zelfreinigend net geheel doorvoeren en de brandweer nieuw
bluswaterbeleid1 invoert.
5. Hoeveel brandkranen zouden, bij directe invoering van nieuw bluswaterbeleid door de
brandweer, nog nodig zijn en waar.
Hierbij is telkens gekeken naar zowel het aantal brandkranen als naar de waterlevering per
brandkraan en is het dekkingspercentage2 bepaald.

1

2

Zoals samengevat onder het punt Nieuw bluswaterbeleid in paragraaf 2.2. en uitgebreid beschreven in bijlage 1;
bluswater in Hollands Midden.
Voor de dekking is in de analyse gekeken naar de bebouwing die wordt gedekt in een tekening: Dit is dat deel van
bebouwing die in de tekening binnen de cirkels rondom de brandkranen valt.
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2.2. Onderzoeksuitkomsten
De onderzoeken hebben geleid tot de volgende uitkomsten.
Huidige situatie
In het drinkwaterleidingnet van Oasen liggen minder brandkranen dan er conform het huidige (oude)
bluswaterbeleid van de brandweer hadden moeten liggen. In het drinkwaterleidingnet van Dunea ligt
ongeveer de hoeveelheid brandkranen die er conform het huidige (oude) bluswaterbeleid van de
brandweer hadden moeten liggen en soms liggen er zelfs meer. Dit verschil is ook zichtbaar in het
dekkingspercentage. Dit is in de referentiegebieden van Dunea z’n 10% hoger dan in de
referentiegebieden van Oasen. Dit geeft aan dat in het verleden op lokaal niveau verschillend is
omgegaan met de aanleg van brandkranen.
Zelfreinigende netten
De invoering van de zelfreinigende netten door de drinkwaterbedrijven is begin deze eeuw gestart en
onontkoombaar om de drinkwaterkwaliteit te blijven garanderen. Ook binnen dat principe zijn de
drinkwaterbedrijven bereid om bluswater middels brandkranen te blijven leveren om in een
maatschappelijke behoefte te voorzien.
Het handhaven van het huidige (oude) bluswaterbeleid van de brandweer in combinatie met de
(verdere) invoering van de zelfreinigende netten leidt tot een afname van de dekkingspercentage
met z’n 20% tot 40% afhankelijk van het referentiegebied en het drinkwaterbedrijf. In het
leveringsgebied van Oasen zou, afhankelijk van het type generieke bebouwing, het
dekkingspercentage iets verbeterd kunnen worden door (tegen betaling) toch leiding(delen) te
verzwaren.
Nieuw bluswaterbeleid
De brandweer heeft zijn bluswaterbehoefte (opnieuw) inzichtelijk gemaakt voor de vijf generieke
type bebouwing. Dit geeft inzicht in de bluswaterbehoefte in termen van de bron, de hoeveelheid
(liters/min, m3/uur), tijd en afstand. Hieruit is door de brandweer nieuw bluswaterbeleid bepaald,
waarin de afstand van bebouwing tot een brandkraan maximaal 100 meter kan bedragen (in het
huidige (oude) beleid is dat maximaal 40 meter).
Samen ontwerpen
Het is van belang dat de drinkwaterbedrijven, de brandweer en de gemeenten samenwerken bij het
ontwerpen van drinkwaternetten met brandkranen. Dit geldt wanneer een nieuw (zelfreinigend)
drinkwaterleidingnet aangelegd moet worden bij zowel de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk
als bij renovatie van een oud leidingnet in een bestaande bebouwing. Door deze samenwerking
wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om, binnen de ontwerprichtlijnen van het
zelfreinigende net, brandkranen te plaatsen met de gewenste opbrengst, op de gewenste locatie. En
zodanig ingepast in de publieke ruimte dat vindbaarheid en bereikbaarheid langjarig gewaarborgd
blijft.
Gestapelde concepten
Ondanks de invoering van nieuw bluswaterbeleid door de brandweer en goede samenwerking bij het
ontwerpen van nieuwe drinkwaterleidingnetten blijven er plekken over waar niet voldoende, of niet
voldoende snel, over de noodzakelijke hoeveelheid bluswater beschikt kan worden. Voor die
situaties is behoefte aan een gestapeld concept. Op basis van de in de vorige fase geïnventariseerde
en beoordeelde bluswatervoorzieningsconcepten wordt een combinatie van waterwagens (WW) en
watertransportsystemen (WTS) voorgesteld. Dit sluit goed aan bij de generieke basis van de eerste
tankautospuit (TS of TAS) met een tank van 1.500 of 2.000 liter en een brandkraan op maximaal 100
meter afstand.
Door toepassing van een gestapeld concept op basis van mobiliteit, in plaats van locatie- of objectgebondenheid, ontstaat de flexibiliteit die nodig is om de problemen die ontstaan bij het doorvoeren
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van zelfreinigend net te mitigeren. Daarnaast biedt een mobiel concept ook kansen voor het
oplossen van problemen die er nu zijn in de bluswatervoorziening op en langs (snel)wegen en andere
infrastructuur. Ook kan een mobiel concept ingezet worden in situaties waar nu behoefte is aan een
maatwerk oplossing.
Geleidelijke verandering
Op dit moment vervangen de drinkwaterbedrijven elk jaar ongeveer 1%3 van hun leidingnet. Dit
betekent dat, op basis van het huidige vervangingstempo, pas over grofweg 100 jaar sprake is van
een compleet zelfreinigend net. De verwachting is dat in de eindsituatie tussen de 50% (Oasen) en
60% (Dunea) minder brandkranen in het drinkwaterleidingnet aanwezig zijn. Dit is op basis van het
nieuwe bluswaterbeleid van de brandweer, waarbij de afstand van een brandkraan tot de bebouwing
wordt vergroot van (nu) maximaal 40 meter naar maximaal 100 meter.
Deze ombouwperiode zal voor elke gemeente volgens een ander tijdspad verlopen. Bij het
doorvoeren van het zelfreinigend net zal de bluswatervoorziening, op basis van alleen brandkranen,
niet op alle plekken toereikend zijn/worden wat betreft de waterlevering en/of dekking. Ondanks dat
in sommige situaties mogelijkheden liggen voor het verzwaren van het drinkwaternet ontstaan toch
knelpunten. Deze kunnen nu al zichtbaar zijn of zullen geleidelijk (op basis van vervangingstempo van
1% per jaar) zichtbaar worden bij het doorvoeren van het zelfreinigende net. Vandaar dat de
behoefte aan het gestapelde concept eigenlijk direct aanwezig is.
Eerste stappen
Wanneer het nieuw bluswaterbeleid van de brandweer wordt ingevoerd zou er feitelijk al direct
‘afstand’ gedaan kunnen worden van een groot aantal brandkranen. Dit kan door in elke gemeente,
voor elk gebied, te bepalen welke, nu in het drinkwaterleidingnet aanwezige, brandkranen voor de
brandweer behouden moeten blijven en welke niet meer voor de brandweer nodig zijn. Hierdoor
ontstaat dan de situatie voor de drinkwaterbedrijven dat in hun drinkwaterleidingnetten zowel
‘brandweer-brandkranen’ aanwezig zijn als ‘drinkwaterbedrijf-kranen’ (de niet meer voor de
brandweer benodigde brandkranen). De verwachting is dat dan tussen de 40% (Oasen) en 50%
(Dunea) minder brandkranen voor de brandweer nodig zijn.
De verminderde behoefte aan brandkranen voor de brandweer na invoering van het nieuwe
bluswaterbeleid van de brandweer leidt ook tot minder jaarlijkse kosten voor brandkraanonderhoud.
Daar staat wel tegenover dat de drinkwaterbedrijven maatregelen moeten nemen om de ‘niet meer
voor de brandweer benodigde brandkranen, de ‘drinkwaterbedrijf-kraan’, zodanig te conserveren
en/of te onderhouden dat deze geen risico’s gaat opleveren voor de waterkwaliteit. Dit omdat zoals
eerder aangegeven, een groot aantal van deze drinkwaterbedrijf-kranen nog lange tijd onderdeel zal
zijn van het drinkwaterleidingnet. Dit zal kosten met zich meebrengen.
Het gestapelde concept dat de brandweer voorziet als oplossing voor situaties waar niet voldoende,
of niet voldoende snel over de noodzakelijk hoeveelheid bluswater beschikt kan worden bestaat uit
twee systemen; de waterwagens en de watertransportsystemen. Wellicht is het mogelijk om deze
twee systemen te combineren tot één eenheid (voertuig). Momenteel zijn bij de brandweer geen
waterwagens. Deze zullen aangeschaft moeten worden. Wel beschikt de brandweer momenteel over
watertransportsystemen, echter in een andere uitvoering dan nu binnen het gestapelde concept
wordt voorzien.

3

Er wordt gesproken over het mogelijk verhogen van het vervangingstempo in de toekomst naar een percentage tussen de
1% en 2%.
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Financiële mogelijkheden
Wanneer het nieuw bluswaterbeleid van de brandweer wordt ingevoerd zou direct ‘afstand’ gedaan
kunnen worden van ruim 10.000 brandkranen. (40% minder bij Oasen en 50% minder bij Dunea)
Over een periode van 20 jaar zullen nog eens 475 brandkranen kunnen vervallen door de jaarlijkse
vervanging van 1% van het leidingnet en de daarmee gepaard gaande mogelijkheid voor verdere
optimalisatie van de locaties van brandkranen (totaal 50% minder bij Oasen en totaal 60% minder bij
Dunea). Dit leidt in het eerste jaar tot een bruto besparing op onderhoudskosten van € 300.000,oplopend tot € 314.000,- per jaar, over 20 jaar (in 2039).
Zoals gezegd zullen de drinkwaterbedrijven kosten moeten (blijven) maken voor het conserveren van
de niet meer voor de brandweer benodigde brandkranen. Op basis van een eerste inschatting van
deze kosten is de verwachting dat de netto besparing op onderhoudskosten in het eerste jaar €
150.000,- is, oplopend tot € 194.000,- per jaar, over 20 jaar (in 2039). Dit betreft de besparing op het
jaarlijkse onderhoud op brandkranen die alle gemeenten in Hollands Midden aan de
drinkwaterbedrijven betalen4.
Daarnaast zullen in nieuwe drinkwaterleidingnetten, ook minder brandkranen geplaatst hoeven te
worden. Dit zal een verwachte jaarlijkse besparing opleveren van € 180.000,=. Dit betreft de
besparing op de jaarlijkse investeringen voor het plaatsen van nieuwe brandkranen, het inbouwen en
het vervangen van brandkranen die betaald worden aan de drinkwaterbedrijven. Een deel hiervan,
z’n € 50.000,=, is een besparing voor de gemeenten in Hollands Midden. Het andere deel komt ten
goede aan projectontwikkelaars.
Voor het operationaliseren van het gestapelde concept met waterwagens en watertransportsystemen schat de brandweer de totale jaarlijkse kosten (voor de nu ingeschatte elf systemen) op z’n
€ 500.000,=.
Een deel van deze kosten zou wellicht vanuit de brandweer meerjarenbegroting ‘Vervanging en
beheer Watertransportsystemen’ gedekt kunnen worden.

4

Op dit moment hebben de gemeenten Voorschoten en Katwijk alleen een onderhoudscontract voor de brandkranen die
zijn aangelegd vanaf 1 januari 2016 en de gemeente Noordwijkerhout heeft helemaal geen onderhoudscontract.
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Financieel Resume
De projectopdracht spreekt van het behalen van een ‘maatschappelijk optimum’. Dit betekent dat de
totale kosten van de bluswatervoorziening zo laag mogelijk moeten zijn, bezien over alle drie de
partijen. Voordelen voor een van de partijen mogen niet afgewenteld worden op de andere
partij(en) en daarmee op de burger.
Wanneer we de mogelijke besparingen en noodzakelijke investeringen waar we nu van uit gaan, bij
elkaar brengen geeft dit het volgende voorlopige beeld:

Er is nog onvoldoende inzicht wat er moet gebeuren met de brandkranen die de brandweer niet
meer nodig heeft om de drinkwaterkwaliteit te kunnen blijven borgen en welke kosten daarmee
gemoeid zijn.
Daarnaast worden er door de invoering van het zelfreinigende net en het nieuwe bluswaterbeleid
nog andere maatschappelijke besparingen gerealiseerd.
 Door de aanleg van kleinere leidingen met minder brandkranen zullen de ook de project
ontwikkelaars minder kosten hoeven te maken voor bluswatervoorziening. (z’n € 130.000,= per
jaar).
 In algemene zin is er minder onderhoud door de waterleidingbedrijven nodig aan het
zelfreinigende net. (bijvoorbeeld spuien, omdat het net zichzelf reinigt).

 Omdat er straks aanzienlijk minder (50 tot 60 %) brandweer brandkranen nodig zijn, zal ook de
gemeente veel minder brandkranen ‘vindbaar’ en bereikbaar hoeven te houden.
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2.3. Conclusies
Bovenstaande uitkomsten leiden tot de volgende conclusies;
 Op voorhand is geen besparing te verwachten op de totale kosten van de bluswatervoorziening
in Hollands Midden.
 Basis van het generieke bluswatervoorzieningsconcept is en blijft de (ondergrondse) brandkraan.
 De invoering van de zelfreinigende netten door de drinkwaterbedrijven is reeds begin deze eeuw
gestart en onontkoombaar. Ook binnen dat principe zijn de drinkwaterbedrijven bereid om
bluswater middels brandkranen te blijven leveren om in een maatschappelijke behoefte te
voorzien.
 De drinkwaterbedrijven bouwen ongeveer 1% van hun leidingnet per jaar om naar een
zelfreinigende net. Dit betekent dat de beschreven veranderingen ‘gemiddeld’ langzaam gaan.
Echter op de plekken waar het zelfreinigende net is aangelegd, zijn de consequenties direct
merkbaar.
 De brandweer heeft haar bluswaterbehoefte opnieuw bezien en op basis daarvan nieuw
bluswaterbeleid bepaald. Belangrijk aspect daarin is de vergrote afstand tot een brandkraan.
Deze afstand was maximaal 40 meter en dit wordt maximaal 100 meter.
 Door de invoering van de zelfreinigende netten en het nieuwe bluswaterbeleid van de
brandweer kan ongeveer de helft van de huidige brandkranen vervallen. Dit geeft een besparing
op de jaarlijkse onderhoudskosten en ook zullen er minder nieuwe brandkranen bij hoeven te
komen in de toekomst.
 Er is nog onvoldoende inzicht wat er moet gebeuren met de brandkranen die de brandweer niet
meer nodig heeft om de drinkwaterkwaliteit te kunnen blijven borgen en welke kosten daarmee
gemoeid zijn.
 Door de vermindering van het aantal brandkranen is het wel nodig om een gestapeld concept in
te voeren voor die plekken waar niet voldoende, of niet voldoende snel over de noodzakelijk
hoeveelheid bluswater beschikt kan worden. Hiervoor stelt de brandweer een combinatie voor
van waterwagens en watertransportsystemen. Dit sluit goed aan bij de generieke
basisvoorziening van de eerste tankautospuit en de brandkraan. Hiervoor zijn investeringen
nodig.
 De invoering van een gestapeld concept biedt ook kansen voor het oplossen van bestaande
problemen in de bluswatervoorziening.
 Om daadwerkelijk te komen tot een maatschappelijk optimum voor de kosten van de
bluswatervoorziening in Hollands Midden zullen budgetten (deels) verschoven moeten worden.

2.4. Aanbevelingen









de nieuwe bluswaterbehoefte van de brandweer door te voeren.
het gestapelde concept in te voeren, maar geleidelijk en leerervaring op te doen met de precieze
uitvoering en benodigde omvang van het gestapelde concept.
dit in eerste instantie te financieren vanuit de besparing op brandkranen en het beheer van de
brandkranen die niet langer noodzakelijk zijn voor brandbestrijding.
in het implementatieplan verder uit te werken hoe de precieze omvang, financiering en
besluitvorming van het gestapelde concept vorm gaat krijgen.
Nader onderzoek te laten doen naar onderhouds- en conserveringsconcepten voor
(brand)kranen
Nader onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om het gestapelde concept bij de
brandweer in te voeren en zo goed mogelijk te laten aansluiten op bestaande brandweertaken
en materiaal en materieel.
De gemeenten in Hollands Midden die nog niet beschikken over de een onderhoudscontract voor
hun brandkranen te verzoeken dit op korte termijn in orde te maken.
Goede werk- en procesafspraken te maken tussen de drinkwaterbedrijven, de brandweer en de
gemeenten om de gewenste nadere samenwerking daadwerkelijk in gang te zetten.
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3. Uitgangspunten van het project
Om de uitkomsten van het onderzoek in de juiste context te kunnen beschouwen is het van belang
om bekend te zijn met de uitgangspunten van het project.
Het project kenmerkt zich door een aantal aspecten. Geen van de betrokken partijen is in staat de
projectdoelstellingen enkelzijdig te behalen of heeft doorzettingsmacht. Daarnaast gaat het er vooral
om dat er een maatschappelijk optimum behaald wordt. Dit vraagt om openheid en erkenning over
belangen, behoeften en doelstellingen, maar vooral ook om te kijken vanuit de maatschappelijke
winst en niet alleen vanuit het eigen organisatiebelang.
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 15 september 2016 besloten
om in samenspraak met de drinkwaterbedrijven, gemeenten en Brandweer Hollands Midden een
project op te starten om te onderzoeken hoe we gaan zorgen dat we (minimaal) de komende 20 jaar
voorzien in een adequate levering van bluswater, waarbij het kwaliteitsniveau brandweerzorg van 1
juni 2016 als minimum wordt aangehouden
In onze aanpak richten we ons op brandrisico’s waarvoor we bluswater nodig hebben om specifieke
doelstellingen te behalen (risicogerichte aanpak). Dit zal in ieder geval terugkomen bij de
beoordeling van mogelijke concepten in fase 2 en het advies in fase 3.
In fase 1 heeft de brandweer haar bluswaterbehoefte beschreven5 Deze bluswaterbehoefte is
beschreven op basis van:
 bebouwingskenmerken
 het cascademodel brandontwikkeling
 de bepaling dat de brandweer haar primaire bluswaterbehoefte bepaalt op basis van het
maximaal realistische scenario
 waarbij gekeken wordt naar afstand tot de bron, tijd nodig voor verkrijgen van bluswater uit
de bron en typering van de bron.
De projectdoelstellingen en met name de besluitvorming in fase 4 vragen om een breed draagvlak en
commitment op de voorgestelde oplossing. Dit vraagt van de betrokken projectdeelnemers dat zij
hun eigen organisaties informeren en meenemen in de ontwikkelingen en de voortgang van het
project. Dit geldt zowel voor de beslissers in de organisaties als de uitvoerenden.
Momenteel loopt er landelijk, vanuit Brandweer Nederland, ook een traject rondom
bluswatervoorziening. Brandweer Hollands Midden is daarbij aangesloten evenals de
drinkwaterleidingbedrijven. Beide dragen bij aan het verrijken van de handreiking
bluswatervoorziening. Door deze deelname is er voldoende inzicht in het Landelijke traject en
kunnen ontwikkelingen die van belang zijn tijdig worden geadresseerd in de projectgroep.

5

Uitgangspunten bepalen behoefte bluswater versie def, van 17 augustus 2017, vastgesteld in het directieteam van
Brandweer Hollands Midden op 25 augustus 2017.)bron.
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4. Onderzoeksaanpak van fase 3.
In de vorige fase (fase 2) zijn de mogelijke bluswatervoorzieningsconcepten geïnventariseerd en
beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria. De uitkomst van deze beoordeling is dat drie
bluswatervoorzieningsconcepten, alle drie op basis van het gebruik van (ondergrondse) brandkranen,
de beste score hebben gekregen6.
Vervolgens zijn in deze fase de drie concepten nader onderzocht voor de referentiegemeenten
Leiden en Nieuwkoop op hun (on)mogelijkheden en consequenties. Om dit goed te kunnen doen
voor de verschillende soorten bebouwing met de daarbij horende bluswaterbehoefte, zijn vijf
generieke type bebouwing gedefinieerd;
 woonwijk (moderne bouw)
 woonwijk voor- en naoorlogs (zonder stadsvernieuwing)
 portiekwoningen
 binnenstad (met oudbouw)
 industrie (Industrieterrein)
Tijdens het onderzoek is de behoefte ontstaan om ook te kijken naar de bluswatersituatie bij
lintbebouwing. Lintbebouwing wordt gekenmerkt door een generiek type bebouwing in een andere
geografische context en is als zesde type toegevoegd.
Deze bebouwingstypen zijn, met uitzondering van ‘binnenstad met oudbouw’, zowel in beide
referentiegemeenten als ook in de rest van de regio Hollands Midden herkenbaar aanwezig. Binnen
de twee referentiegemeenten is voor elk van de vijf generieke type bebouwing een referentiegebied
bepaald waarbinnen het onderzoek heeft plaats gevonden.
Achtereenvolgens is in beide referentiegemeente, voor elk referentiegebied het volgende
onderzocht;
1. Hoeveel brandkranen liggen er momenteel, waar in het huidig net.
2. Hoeveel brandkranen hadden er eigenlijk, conform het huidige (oude) bluswaterbeleid van
de brandweer, moeten liggen.
3. Hoeveel brandkranen zouden er geplaatst moeten en kunnen worden wanneer de
drinkwaterbedrijven het zelfreinigend net geheel doorvoeren en de brandweer het huidige
(oude) bluswaterbeleid handhaaft.
4. Hoeveel brandkranen zouden er geplaatst moeten en kunnen worden wanneer de
drinkwaterbedrijven het zelfreinigend net geheel doorvoeren en de brandweer nieuw
bluswaterbeleid invoert.
5. Hoeveel brandkranen zouden er, bij directe invoering van nieuw bluswaterbeleid door de
brandweer, nog nodig zijn en waar.
Hierbij is telkens gekeken zowel naar het aantal brandkranen als ook naar de waterlevering per
brandkraan en is het dekkingspercentage7 bepaald.

6

Zoals beschreven in de notitie ‘Beoordelingsfase 1, Welke concepten gaan we nader onderzoeken en welke niet”, versie
0.7, 9 november 2017

7

Voor de dekking is in de analyse gekeken naar de bebouwing die wordt gedekt in een tekening: Dit is dat deel van bebouwing die in de
tekening binnen de cirkels rondom de brandkranen valt.
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Praktijktest
Om te beschouwen wat het betekent om bluswater te verkrijgen vanaf een brandkraan op 100 meter
afstand, zijn er op 23 januari 2018 testen uitgevoerd door de drinkwaterleidingbedrijven en de
brandweer.

Voorbeeld van de analyse in Leiden (Dunea) van het referentiegebied ‘portiekwoningen’,
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5. Onderzoek bluswatervoorzieningsconcepten in de
referentiegemeenten
Om inzicht te krijgen in wat het effect is van de invoering van het zelfreinigend net en het
doorvoeren van aangepast beleid van de brandweer m.b.t. bluswater is een analyse uitgevoerd. Voor
deze analyse is gebruik gemaakt van de bluswaterbehoefte die door brandweer is gedefinieerd. De
waterbehoefte is voor een offensieve (blussen) en defensieve (uitbreidingvoorkomen)
brandbestrijding gedefinieerd. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de waterbehoefte voor het
offensieve scenario. Voor de generieke bebouwingen; woonwijk (moderne bouw), woonwijk voor- en
naoorlogs (zonder stadsvernieuwing), portiekwoningen, binnenstad (met oudbouw), industrie
(Industrieterrein) en lintbebouwing ook wel buitengebied genoemd, is de analyse uitgevoerd in de
referentiegemeenten Leiden en Nieuwkoop. Binnen de twee referentiegemeenten is voor elk van de
generieke type bebouwing een referentiegebied bepaald waarbinnen het onderzoek heeft plaats
gevonden. Voor de analyse zijn de volgende situaties in beeld gebracht:

1. Hoeveel brandkranen (OBK) liggen er momenteel, waar in het huidig net.
OASEN

1

Aantal OBK
dat er nu echt ligt

woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

Dekking %

20
14
6

0
0
0

80% - 85%
90% - 95%
90% - 95%

29
2

2
0

60% - 70%
1%

DUNEA

1

Aantal OBK
dat er nu echt ligt

woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

Bestaande net huidige situatie
Waarvan,
Aantal OBK
dat onvoldoende
m3 levert

22
43
10
47
29
11

Bestaande net
- huidige situatie
Waarvan,
Aantal OBK
dat onvoldoende
m3 levert
0
0
0
0
29
1

Dekking %

100%
95%
85% - 90%
80% - 90%
75% (geen 90 m3)
60%
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2. Hoeveel brandkranen hadden er eigenlijk, conform het huidige (oude) bluswaterbeleid van de
brandweer, moeten liggen.
OASEN

2

Vergelijk 1 met 2

Bestaande net zoals had moeten zijn o.b.v. oud brw beleid (geoptimaliseerd)
Aantal OBK dat er Waarvan,
Aantal OBK
Dekking %
had moeten liggen Aantal OBK
dat ook nog
en ook mogelijk is dat onvoldoende gewenst is,
m3 levert
maar niet geplaatst
kan worden.
woonwijk (moderne bouw)
31
0
0
100%
woonwijk voor- en naoorlogs
19
0
0
100%
portiekwoningen
8
0
0
100%
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
41
0
4
90% - 95%
Lintbebouwing
41
0
0
100
DUNEA

woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

2

0
3
0
29
0

11
5
2

35%
26%
25%

12
39

29%
95%

Vergelijk 1 met 2

Bestaande net zoals had moeten zijn o.b.v. oud brw beleid (geoptimaliseerd)
Aantal OBK dat er Waarvan,
Aantal OBK
Dekking %
had moeten liggen Aantal OBK
dat ook nog
en ook mogelijk is dat onvoldoende gewenst is,
m3 levert
maar niet geplaatst
kan worden.
19
0
1
95% - 99%
34
11
48
29
19

Aantal OBK %
nu te kort te kort

2
0
0
0
1

90% - 95%
65% - 75%
90% - 95%
75% (geen 90 m3)
80% - 90%

Aantal OBK %
nu te kort te kort

-3
-9
1
1
0
8

-16%
-26%
9%
2%
0%
42%

In het drinkwaterleidingnet van Oasen liggen minder brandkranen dan er conform het huidige (oude)
bluswaterbeleid van de brandweer hadden moeten liggen. In het drinkwaterleidingnet van Dunea ligt
ongeveer de hoeveelheid brandkranen die er conform het huidige (oude) bluswaterbeleid van de
brandweer hadden moeten liggen en soms liggen er zelfs meer. Dit verschil is ook zichtbaar in het
dekkingspercentage. Dit is in de referentiegebieden van Dunea z’n 10% hoger dan in de
referentiegebieden van Oasen. Dit geeft aan dat in het verleden op lokaal niveau verschillend is
omgegaan met de aanleg van brandkranen.

Pagina 14 van 51

3. Hoeveel brandkranen zouden geplaatst moeten en kunnen worden wanneer de
drinkwaterbedrijven het zelfreinigend net geheel doorvoeren en de brandweer het huidige
(oude) bluswaterbeleid handhaaft.
OASEN

3

Aantal OBK dat
geplaatst kan
worden.
woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

21
13
8
26
40

DUNEA

0
0

19
0

55% - 60%
100%

3

Aantal OBK dat
geplaatst kan
worden.
woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

zelfreinigend net oud beleid Brandweer
Waarvan,
Aantal OBK
Dekking %
Aantal OBK
dat ook nog
dat onvoldoende gewenst is, maar
m3 levert
niet geplaatst
kan worden.
0
10
60% - 70%
2
5
60% - 70%
0
0
100%

12
30
7
33
15
14

zelfreinigend net oud beleid Brandweer
Waarvan,
Aantal OBK
Dekking %
Aantal OBK
dat ook nog
dat onvoldoende gewenst is, maar
m3 levert
niet geplaatst
kan worden.
0
8
60% - 70%
7
7
50% - 60%
2
4
40% - 55%
1
15
50% - 60%
2
10
60% - 70%
9
2
60% - 70%

Het handhaven van het huidige (oude) bluswaterbeleid van de brandweer in combinatie met de
(verdere) invoering van de zelfreinigende netten leidt tot een afname van de dekkingspercentage
met z’n 20% tot 40% afhankelijk van het referentiegebied en het drinkwaterbedrijf. In het
leveringsgebied van Oasen zou, afhankelijk van het type generieke bebouwing, het
dekkingspercentage iets verbeterd kunnen worden door (tegen betaling) toch leiding(delen) te
verzwaren.
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4. Hoeveel brandkranen zouden geplaatst moeten en kunnen worden wanneer de
drinkwaterbedrijven het zelfreinigend net geheel doorvoeren en de brandweer nieuw
bluswaterbeleid invoert.
OASEN

4

Vergelijk 1 met 4

Zelfreinigende net (bij renovatie, DWN opnieuw, in samenhang met
brw ontworpen) met nieuwe beleid van de brandweer
Aantal OBK na
Waarvan aantal
Aantal OBK
Dekking % Aantal OBK dat na % vermindering
renovatie met
OBK dat
dat ook nog
renovatie niet
voldoende dekking onvoldoende m3
gewenst is, maar
meer nodig is
(en mogelijk)
niet geplaatst kan
worden.
woonwijk (moderne bouw)
9
0
0
100%
11
55%
woonwijk voor- en naoorlogs
5
1
2
70% - 80%
9
64%
portiekwoningen
4
0
0
100%
2
33%
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
11
0
7
70% - 75%
18
62%
Lintbebouwing
18
0
0
100%
-16
-800%
Gemiddelde van vermindering
50%

DUNEA

4

Vergelijk 1 met 4

Zelfreinigende net (bij renovatie, DWN opnieuw, in samenhang met
brw ontworpen) met nieuwe beleid van de brandweer
Aantal OBK na
Waarvan aantal
Aantal OBK
Dekking % Aantal OBK dat na % vermindering
renovatie met
OBK dat
dat ook nog
renovatie niet
voldoende dekking onvoldoende m3
gewenst is, maar
meer nodig is
(en mogelijk)
niet geplaatst kan
worden. 0
woonwijk (moderne bouw)
7
0
100%
15
68%
woonwijk voor- en naoorlogs
13
3
2
65% - 75%
30
70%
portiekwoningen
5
1
0
100%
5
50%
binnenstad, met oudbouw
19
0
0
95%
28
60%
industrie Industrieterrein
10
0
2
75% - 85%
19
66%
Lintbebouwing
8
5
2
70% - 80%
3
27%
Gemiddelde van vermindering
60%

Ondanks de invoering van nieuw bluswaterbeleid door de brandweer en goede samenwerking bij het
ontwerpen van nieuwe drinkwaterleidingnetten blijven plekken over waar niet voldoende, of niet
voldoende snel over de noodzakelijk hoeveelheid bluswater beschikt kan worden. Voor die situaties
is behoefte aan een gestapeld concept
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5. Hoeveel brandkranen zouden, bij directe invoering van nieuw bluswaterbeleid door de
brandweer, nog nodig zijn en waar.
OASEN

5

Vergelijk 1 met 5

Huidige situatie, met nieuwe beleid
van de brandweer;
wat kan direct minder
Minimaal aantal
Dekking %
OBK in huidige net
met voldoende
dekking
woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

DUNEA

woonwijk (moderne bouw)
woonwijk voor- en naoorlogs
portiekwoningen
binnenstad, met oudbouw
industrie Industrieterrein
Lintbebouwing

Aantal OBK dat
per direct niet
meer nodig is

12
8
4

100%
100%
100%

16
2

95%
13
1%
0
Gemiddelde van vermindering

5
Huidige situatie, met nieuwe beleid
van de brandweer;
wat kan direct minder
Minimaal aantal
Dekking %
OBK in huidige net
met voldoende
dekking
10
16
6
16
12
9

8
6
2

% vermindering

40%
43%
33%
45%
0
40%

Vergelijk 1 met 5

Aantal OBK dat
per direct niet
meer nodig is

100%
12
100%
27
100%
4
100%
31
100%
17
90% - 95%
2
Gemiddelde van vermindering

% vermindering

55%
63%
40%
66%
59%
18%
50%

Wanneer het nieuw bluswaterbeleid van de brandweer wordt ingevoerd zou er feitelijk al direct
‘afstand’ gedaan kunnen worden van een groot aantal brandkranen. Dit kan door in elke gemeente,
voor elk gebied, te bepalen welke, nu in het drinkwaterleidingnet aanwezige, brandkranen voor de
brandweer behouden moeten blijven en welke niet meer voor de brandweer nodig zijn. Hierdoor
ontstaat dan de situatie voor de drinkwaterbedrijven dat in hun drinkwaterleidingnetten zowel
‘brandweer-brandkranen’ aanwezig zijn als ‘drinkwaterbedrijf-kranen’ (de niet meer voor de
brandweer benodigde brandkranen). De verwachting is dat dan tussen de 40% (Oasen) en 50%
(Dunea) minder brandkranen voor de brandweer nodig zijn.
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5.1. Praktijktest
Om te beschouwen wat het betekent om bluswater te verkrijgen vanaf een brandkraan op 100 meter
afstand, zijn er op 23 januari 2018 testen uitgevoerd door de drinkwaterleidingbedrijven en de
brandweer.
Hieruit is gebleken dat in situaties waarbij het aanbod vanuit de brandkraan en de afname bij de
tankautospuit gelijk is, er onvoldoende druk overblijft om de pomp direct te voeden.
Dit zal voor een groot deel de nieuwe situatie zijn bij een zelfreinigend net en de grote afstand van
een object tot een brandkraan. De oplossing kan zijn om de watertank van de tankautospuit direct te
voeden. Dit zal wel een paar aanpassingen vergen bij de huidige tankautospuiten.

5.2. Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat van de drie bluswatervoorzieningsconcepten die in fase 2 als beste uit de
beoordeling zijn gekomen, concept 3 (Brandkraan binnen 100 meter van object aanwezig) het beste
blijkt te zijn. Wel is het nodig om dit generieke concept aan te vullen met een gestapeld concept.
Concept 1 (Handhaven / invoeren huidige drinkwaterleidingbeleid, zonder aanpassingen) leidt tot
een aanzienlijke verslechtering van de dekkingspercentages en daarmee tot een verslechtering van
het kwaliteitsniveau brandweerzorg.
En concept 2 (Invoering huidige drinkwater drinkwaterleidingbeleid, met aanpassingen op verzoek
van de brandweer) zou feitelijk leiden tot het weer (grotendeels) terugbrengen van het
zelfreinigende net, naar een (niet-zelfreinigende) net, zoals dat er nu ligt. Dit is niet in lijn met de
behoefte om te komen tot een zelfreinigend net, nog los van de verzwaringskosten die daarvoor
nodig zijn.
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6. Gestapeld concept, waterwagens en WTS 5008
Ondanks de invoering van nieuw bluswaterbeleid door de brandweer en goede samenwerking bij het
ontwerpen van nieuwe drinkwaterleidingnetten blijven er plekken over waar het aanbod en de vraag
niet met elkaar overeenkomen. Voor die situaties is behoefte aan een gestapeld concept.
Het gestapelde concept
Op basis van de in de vorige fase geïnventariseerde en beoordeelde bluswatervoorzieningsconcepten
wordt een combinatie van waterwagens (WW) en watertransportsystemen (WTS) voorgesteld. Dit
sluit goed aan bij de generieke basis van de eerste tankautospuit (TS of TAS) met een tank van 1.500
of 2.000 liter en een brandkraan op maximaal 100 meter afstand.
Het watertransportsysteem (WTS 500) is in staat om op maximaal 500 meter water te halen uit een
open bron. De waterwagen met een capaciteit van ongeveer 8000 liter levert de brandweer 15
minuten de tijd op om af te leggen op de openbron. Hierdoor ontstaat een systeem waarmee de
blusactie onafgebroken kan worden voortgezet.
Door de pomp een capaciteit te laten leveren van 4000 l/min kan dit systeem ook gebruikt worden
voor de defensieve brandbestrijding.

1e

2e

TS

TS

Watervoorraad - per TS
1500 - 2000 Ltr
Verkenning - 2 min.
Watercapaciteit - 4 min.
Druk - 0,5 Bar nodig bij de pomp

Water
buffer

Watervoorraad - 7500 Ltr
Watercapaciteit - 15 min.
Tijd - 4 min na TS ter plaatse
Aantal personen - 2

Bluswatertoevoer - max. 500 m
Bron 1
Opbouwtijd WTS - < 15 min
Eisen aan de bron:
Bron biedt water aan
Druk - levert minimaal 0,5 - 2 Bar
Watercapaciteit - minimaal 500 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Brandkraan
Geboorde put (met pomp)
Ringleiding onder druk
DPU

Druk - min. 5,5 - 6 Bar

Bron 2
Eisen aan de bron:
Bron moet aangezogen worden
Watercapaciteit - minimaal 1000 Ltr
Tijd periode - minimaal 30 min.
Geschikte bronnen:
Open water
Geboorde put
Blusriool
Blusvijver
Voertuig:
Haakarm
Containers

Schematische weergave van het gestapeld concept
8

WTS 500 is een Water Transport Systeem om een afstand van maximaal 500 meter te overbruggen.
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Aantal voertuigen en dekking
De brandweer heeft op basis van eerste ruwe inschatting aangegeven 11 van deze gecombineerde
waterwagens met WTS -500 systemen nodig te hebben.
Dit is gebaseerd op een eerste berekening waarbij uit gegaan is van een opkomsttijd van 10 tot 15
minuten. Hierbij is rood binnen 10 minuten en geel 15 minuten.

De berekening is gedaan op basis van bestaande kazernes. In dit stadium is het nog niet zeker welke
kazernes hier uitvoering aan moeten geven en daarom zijn deze niet inzichtelijk gemaakt.
Kosten en ontwikkeling
De combinatie waterwagen WTS 500 bestaan nog niet maar landelijk ontstaat er bij meerdere regio’s
behoefte aan dit soort concepten. Uit een eerste ruwe inschatting bedragen de jaarlijkse kosten voor
11 van dit soort voertuigen ongeveer 500.000 euro. Dit is inclusief onderhoud, stalling en opleiding
en uitrukken.
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Door toepassing van een gestapeld concept op basis van mobiliteit, in plaats van locatie- of objectgebonden, ontstaat de flexibiliteit die nodig is om de problemen die ontstaan bij het doorvoeren van
zelfreinigend net te mitigeren. Daarnaast biedt een mobiel concept ook kansen voor het oplossingen
voor problemen die er nu zijn in de bluswatervoorziening op en langs (snel)wegen en andere
infrastructuur. Ook kan een mobiel concept ingezet worden in situaties waar nu behoefte is aan een
maatwerk oplossing.

7. Beheer bluswatervoorziening
Dit hoofdstuk is een iest gecomprimeerde versie van de notitie ´Beheer bluswatervoorziening´. Deze
notitie is tevens integraal bijgevoegd als bijlage 9.

7.1. Inleiding
De adequate levering van bluswater via brandkranen is mede afhankelijk van de wijze waarop het
beheer van deze voorziening plaatsvindt. In het drinkwaterleidingnet bevinden zich anno 2018
brandkranen en spuikranen die door de drinkwaterbedrijven gebruikt worden voor het beheer van
het drinkwaterleidingnet. Deze laatste categorie kranen vallen volledig binnen de
verantwoordelijkheid van de drinkwaterbedrijven. Het voorgesteld bluswaterconcept gaat er vanuit
dat voor een adequate brandbestrijding minder brandkranen nodig zijn dan dat zich in het huidige
net bevinden en dat bij doorvoering van het zelfreinigende net minder brandkranen terug geplaatst
kunnen worden (hoeveel minder verschilt per situatie).
Er wordt voorgesteld om op een zo kort mogelijke termijn onderscheidt te gaan maken tussen
brandkranen die noodzakelijk zijn voor een adequate brandweerzorg en brandkranen die hiervoor
niet langer noodzakelijk zijn. Dit onderscheidt maken we in het vervolg van dit document door te
spreken over brandweer brandkranen (BRW-BK) en drinkwaterbedrijf-kranen (DWB-BK).

7.2. Beheer brandkranen (BRW-BK)
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De brandkraan is onlosmakelijk verbonden aan het drinkwaterleidingnet. Het merendeel van de
brandkranen bevindt zich in de openbare ruimte. Het beheer van de brandkranen is gericht op de
bruikbaarheid door de brandweer en de borging van de drinkwaterkwaliteit. De brandweer kan een
brandkraan gebruiken als deze vindbaar, bereikbaar en (technisch) bruikbaar is. Daarbij moet de
brandkraan voldoende water onder voldoende druk leveren.
Het zorg dragen voor de vindbaarheid en bereikbaarheid vallen binnen het ´droge beheer´ en de
(technische) bruikbaarheid binnen het ‘natte beheer’.
In onderstaand schema is weergegeven hoe het beheer van de BRW-BK is georganiseerd.

Het beheer van de openbare blusvoorziening (brandkraan) wordt uitgevoerd door twee partijen, te
weten de drinkwaterbedrijven en de gemeenten. De brandweer is adviseur aan de gemeenten over
de bluswatervoorzieningen en tevens de voornaamste gebruiker van deze voorzieningen. Als de
brandweer knelpunten signaleert dan worden deze doorgegeven aan de gemeenten.
Op dit moment kent de brandweer geen actief beleid waarin ze controleren of anderzijds inzichtelijk
maken wat de kwaliteit is van de aanwezige en/of gewenste bluswatervoorziening.
Onderhoudscontracten
In het verleden was het zeer gebruikelijk dat de brandweer de controle van de brandkranen
uitvoerde en dat storingen aan de brandkraan door werden gegeven aan de drinkwaterbedrijven. De
kosten daarvoor werden in rekening gebracht bij de gemeenten. Met het oog op de garantie van de
drinkwaterkwaliteit zijn de drinkwaterbedrijven deze activiteiten meer en meer zelf gaan uitvoeren.
Het merendeel van de brandkranen binnen Hollands Midden hebben een onderhoudscontract. Dit
betekent dat de drinkwaterbedrijven de brandkraan eens per twee jaar controleren op vindbaarheid,
bereikbaarheid en (technische) bruikbaarheid. Eventuele technische gebreken van de brandkraan
worden door de drinkwaterbedrijven opgelost. Knelpunten in de vindbaarheid en bereikbaarheid
worden doorgegeven aan de betreffende gemeente die hierop actie onderneemt. Daarnaast worden
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afwijkingen gemeld door de brandweer op basis van oefeningen en operationeel optreden.
Incidenteel worden afwijking door andere partijen gemeld.
Voor zover bekend voeren gemeenten binnen Hollands Midden zelf geen droog beheer uit.
Alle brandkranen in het leveringsgebied van Oasen worden door Oasen onderhouden. Dat is al zo
vanaf ca. 1994 het geval. Alle afspraken rondom brandkranen zijn in de periode 2005-2007 door (de
brandweer)gemeenten en Oasen gezamenlijk op schrift gesteld en met handtekeningen bekrachtigd.
Voor het Dunea leveringsgebied binnen Hollands Midden ligt dat genuanceerder. Waar binnen het
Oasen-gebied een centrale afspraak is, heeft Dunea met gemeenten separate
onderhoudscontracten. Dunea vindt het wenselijk dat voor alle brandkranen, die de brandweer
nodig heeft, onderhoud plaatsvindt. Het niet onderhouden van brandkranen geeft risico’s voor de
werking en bereikbaarheid van de brandkraan en voor de drinkwaterkwaliteit. Daarom is afgelopen
jaren actief ingezet op het afsluiten van onderhoudscontracten en het inlopen van eventuele
onderhoudsachterstanden.
Op dit moment hebben de gemeenten Voorschoten en Katwijk alleen een onderhoudscontract voor
de brandkranen die zijn aangelegd vanaf 1 januari 2016 en de gemeente Noordwijkerhout heeft geen
onderhoudscontract. Deze gemeenten wachten de uitkomsten van dit project af, alvorens zij – indien
noodzakelijk gebleken - de benodigde brandkranen binnen een onderhoudscontract brengen.
Voor het onderhoud betalen gemeenten respectievelijk € 27 (Oasen) en € 31 (Dunea) per jaar/per
brandkraan (tarieven 2018). De onderbouwing waarom brandkranen ieder twee jaar gecontroleerd
worden is niet goed te achterhalen. Momenteel wordt door KWR (kennisinstituut op het gebied van
inrichting en beheer van de watercyclus) onderzoek gedaan naar het beheer van de brandkraan. Dit
onderzoek loopt nog en de resultaten kunnen daarom niet gebruikt worden in dit project.
Waarom is technisch onderhoud aan een brandkraan noodzakelijk?
1. Functionaliteit van de brandkraan garanderen voor de brandweer.
2. Drinkwaterkwaliteit borgen
Een brandkraan die niet periodiek gebruikt of onderhouden wordt, kan bij gebruik tot mogelijke
risico’s voor de waterkwaliteit leiden.
Sommige brandkranen zijn langere tijd niet onderhouden. Hoewel niet goed te achterhalen is of
dit tot vervuiling van het drinkwater heeft geleid, is deze situatie niet wenselijk.
Bevindingen
Zowel Dunea als Oasen registreren het onderhoud en beheer van de brandkranen. Op basis van
analyse kan gesteld worden dat ongeveer 10% van de brandkranen niet direct beschikbaar is voor
het operationeel optreden van de brandweer. Deze bevinding is gebaseerd op de controles van
brandkranen met een onderhoudsfrequentie van eens per 2 jaar. In ongeveer driekwart van deze
gevallen wordt het niet beschikbaar zijn veroorzaakt door het niet vindbaar en/of bereikbaar zijn van
de brandkraan. Voorbeelden hiervan zijn brandkranen die gevuld zijn met zand, brandkranen die
onder bestrating of asfalt zijn verdwenen, brandkranen die overgroeid zijn door struiken of
brandkranen die door ophoging van de omgeving te diep zijn komen te liggen ten opzichte van de
straatpot en brandkranen waarvan na herstraten de pot naast de brandkraan is geplaatst, omdat dat
makkelijker uit kwam.
Het merendeel van het niet vindbaar en/of bereikbaar zijn, komt voort uit het beheer van het
openbaar domein en lijken voort te komen uit onvoldoende aandacht hiervoor. De oplossing lijkt
gevonden te kunnen worden in het actiever toezien op de uitvoering van bestratings- en
asfalteringswerkzaamheden alsmede aandacht voor de bluswatervoorziening tijdens het beheer van
de groenvoorziening.
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Toenemende behoefte aan betrouwbaarheid
Met het vergroten van de maximale afstand tussen een object en de brandkraan van 40 naar 100
meter, neemt de behoefte aan meer betrouwbaarheid dat deze brandkraan functioneert toe. De
eerst volgende brandkraan ligt namelijk op een grotere afstand. Waarbij het overbruggen van deze
afstand de inzet van de brandweer op negatieve wijze beïnvloedt.

7.3. Conservering brandkraan
Wat doen we met de brandkranen die niet langer noodzakelijk zijn voor de adequate levering van
bluswater en hoe garanderen we de drinkwaterkwaliteit als deze kranen zich in het
drinkwaterleidingnet bevinden?
Het direct verwijderen van deze brandkranen uit het drinkwaterleidingnet is geen optie aangezien dit
hoge kosten met zich mee brengt. Deze brandkranen kunnen gelijktijdig met de doorvoering van het
zelfreinigende net of bij renovatiewerkzaamheden worden verwijderd.
Het is nog niet duidelijk wat in de periode tot verwijdering de beste manier van beheer is. Dit vraagt
aanvullende uitwerking. Vooruitlopend op deze aanvullende uitwerking achten de
drinkwaterbedrijven het verantwoord om de onderhoudsfrequentie van de drinkwaterbedrijf-kranen
(DWB-BK) te verlagen van eens per 2, naar eens per 4 jaar. Hiermee kunnen ze de
drinkwaterkwaliteit blijven garanderen. Omdat dit een financiële jaarlijkse besparing oplevert, stellen
we voor om deze onderhoudsfrequentie op een zo’n kort mogelijk termijn door te voeren. De
drinkwaterbedrijven zullen nader moeten uitwerking hoe het beheer mogelijk nog kosten efficiënter
kan worden ingericht.

7.4. Beheer van de gehele bluswatervoorziening
Brandkranen vormen een belangrijke schakel in de levering van bluswater, maar niet de enige. De
levering van bluswater is mede afhankelijk van voorzieningen zoals geboorde putten, open water,
bluswaterriolen en de bereikbaarheid hiervan.
Deze voorzieningen liggen voor een groot deel – net als dat dit bij brandkranen het geval is – binnen
het openbaar gebied. Het beheer hiervan wordt echter door meerdere partijen uitgevoerd. Denk
hierbij aan de verschillende wegbeheerders (gemeenten, provincie, rijk en derden), de verschillende
beheerders van het open water (waterschappen, gemeenten, particulieren, etc) en diverse andere
beheerders zoals stichtingen en gemeenten. In alle gevallen is de gemeenten verantwoordelijk voor
het beschikbaar stellen van een adequate bluswatervoorziening en is de brandweer de primaire
gebruiker hiervan.
Op dit moment kent de brandweer geen actief beleid waarin ze controleert of anderzijds inzichtelijk
maakt wat de kwaliteit is van de aanwezige bluswatervoorziening en/of gewenste
bluswatervoorziening.

7.5. Conclusies beheer van de bluswatervoorziening
Deze beschouwing op het beheer van de bluswatervoorziening leidt tot de volgende conclusies:



Met het vergroten van de afstand tussen brandkraan en object van 40 naar 100 meter, neemt de
behoefte aan een grotere betrouwbaarheid van de brandkraan toe.
De brandweer kan een brandkraan gebruiken als deze vindbaar, bereikbaar en (technisch)
bruikbaar is. Er is winst te behalen in het verbeteren van de vindbaarheid en bereikbaarheid,
aangezien driekwart van de storingen aan brandkranen in dit gebied liggen. De oplossing lijk niet
te liggen in het meer controleren door de drinkwaterbedrijven op de technische werking van de
brandkraan, maar vooral in het beheer van de omgeving van de brandkraan door gemeenten.
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Binnen het gebied van Oasen zitten alle brandkranen binnen een onderhoudscontract. Binnen
het gebied van Dunea is dit niet het geval. Het is niet geheel duidelijk welke consequenties dit
heeft voor de betrouwbaarheid van de blusvoorziening en de drinkwaterkwaliteit maar vanuit de
drinkwaterbedrijven en de brandweer wordt het noodzakelijk geacht dat alle brandweer
brandkranen een onderhoudscontract hebben en dus onderhouden worden.
De beste wijze voor het beheer van brandkranen en het beheer/conservering van
drinkwaterbedrijf-kranen (DWB-BK) is nog niet scherp en vraagt om nader onderzoek.
Onverlet bovenstaande achten de drinkwaterbedrijven het verantwoord om de controle
frequentie van drinkwaterbedrijf-kranen (DWB-BK) te verlagen van eens per 2 jaar naar eens per
4 jaar. Dit levert een financiële besparing op.
Mogelijk levert bovengenoemde verdieping kansen op om tot grotere financiële besparingen te
komen.
Er zijn geen prestatie- en procesafspraken rondom de aanwezigheid en het beheer van de andere
bluswatervoorzieningen dan de brandkraan. De gemeenten zijn verantwoordelijk, maar de
aanleg en het beheer wordt door een veelheid van partijen uitgevoerd. Met het oog op de deze
complexiteit is het niet verstandig om de verantwoordelijkheid voor het beheer over te dragen
van gemeenten naar VRHM/BHM.
Als primaire gebruiker van de bluswatervoorzieningen heeft de brandweer beperkt zicht op de
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van deze voorziening. Er wordt niet actief gemonitord.

7.6. Aanbeveling beheer van de bluswatervoorziening:
Dit leid tot de volgende aanbevelingen specifiek voor het beheer van de bluswatervoorziening:








Doe nader onderzoek naar de beste wijze voor het beheer van brandkranen en het
beheer/conservering van drinkwaterbedrijf-kranen (DWB-BK).
Zorg ervoor dat gemeenten, drinkwaterbedrijven en brandweer elkaar informeren over de
resultaten van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de bluswatervoorziening. Dit met als
doel om over hetzelfde informatieniveau te beschikken en op basis hiervan met elkaar te
overleggen hoe optredende faalmechanismen structureel aangepakt kunnen worden
Stel regio breed voor bovenstaande punten prestatie- en procesafspraken vast tussen
drinkwaterbedrijven, gemeenten en brandweer.
Maak onderscheidt tussen brandweer brandkranen (BRW-BK) en drinkwaterbedrijf-kranen
(DWB-BK) en verlaag van laatstgenoemde de onderhoudsfrequentie door de drinkwaterbedrijven
naar eens per 4 jaar.
Maak - regio brede - prestatie- en procesafspraken tussen gemeenten en de brandweer met
betrekking tot de aanwezigheid en het beheer van de overige bluswatervoorzieningen.
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8. Financiële beschouwing
Financiële mogelijkheden
Wanneer het nieuw bluswaterbeleid van de brandweer wordt ingevoerd zou direct ‘afstand’ gedaan
kunnen worden van ruim 10.000 brandkranen. (40% minder bij Oasen en 50% minder bij Dunea)
Over een periode van 20 jaar zullen er nog eens 475 brandkranen kunnen vervallen door de jaarlijkse
vervanging van 1% van het leidingnet en de daarmee gepaard gaande mogelijkheid voor verdere
optimalisatie van de locaties van brandkranen. Dit leidt in het eerste jaar tot een bruto besparing op
onderhoudskosten van € 300.000,- oplopend tot € 314.000,- per jaar, over 20 jaar (in 2039).
Zoals gezegd zullen de drinkwaterbedrijven kosten moeten (blijven) maken voor het conserveren van
de niet meer voor de brandweer benodigde brandkranen. Op basis van een eerste inschatting van
deze kosten is de verwachting dat de netto besparing op onderhoudskosten in het eerste jaar €
150.000,- is, oplopend tot € 194.000,- per jaar, over 20 jaar (in 2039). Dit betreft de besparing op het
jaarlijkse onderhoud op brandkranen die alle gemeenten in Hollands Midden aan de
drinkwaterbedrijven betalen9.
Daarnaast zullen er in nieuwe drinkwaterleidingnetten, ook minder brandkranen geplaatst hoeven te
worden. Dit zal een verwachte jaarlijkse besparing opleveren van € 180.000,=. Dit betreft de
besparing op de jaarlijkse investeringen voor het plaatsen van nieuwe brandkranen, het inbouwen en
het vervangen van brandkranen die betaald worden aan de drinkwaterbedrijven. Een deel hiervan,
z’n € 50.000,=, is een besparing voor de gemeenten in Hollands Midden. Het andere deel komt ten
goede aan projectontwikkelaars.
Voor het operationaliseren van het gestapelde concept met waterwagens en watertransportsystemen schat de brandweer de totale jaarlijkse kosten (voor elf systemen) op z’n € 500.000,=.
Een deel van deze kosten zou wellicht vanuit de brandweer meerjarenbegroting ‘Vervanging en
beheer Watertransportsystemen’ gedekt kunnen worden.
Financieel Resume
De projectopdracht spreekt van het behalen van een ‘maatschappelijk optimum’. Dit betekent dat de
totale kosten van de bluswatervoorziening zo laag mogelijk moeten zijn, bezien over alle drie de
partijen. Voordelen voor een van de partijen mogen niet afgewenteld worden op de andere
partij(en) en daarmee op de burger.

9

Op dit moment hebben de gemeenten Voorschoten en Katwijk alleen een onderhoudscontract voor de brandkranen die
zijn aangelegd vanaf 1 januari 2016 en de gemeente Noordwijkerhout heeft helemaal geen onderhoudscontract.
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Wanneer we de mogelijke besparingen en noodzakelijke investeringen waar we nu van uit gaan, bij
elkaar brengen geeft dit het volgende voorlopige beeld:

Er is nog onvoldoende inzicht wat er moet gebeuren met de brandkranen die de brandweer niet
meer nodig heeft om de drinkwaterkwaliteit te kunnen blijven borgen en welke kosten daarmee
gemoeid zijn.
Daarnaast worden er door de invoering van het zelfreinigende net en het nieuwe bluswaterbeleid
nog andere maatschappelijke besparingen gerealiseerd.
 Door de aanleg van kleinere leidingen met minder brandkranen zullen de ook de project
ontwikkelaars minder kosten hoeven te maken voor bluswatervoorziening. (z’n € 130.000,= per
jaar)
 In algemene zin is er minder onderhoud door de waterleidingbedrijven nodig aan het
zelfreinigende net. (bijvoorbeeld spuien, omdat het net zichzelf reinigt).
 Omdat er straks aanzienlijk minder (50 tot 60 %) brandweer brandkranen nodig zijn, zal ook de
gemeente veel minder brandkranen ‘vindbaar’ en bereikbaar hoeven te houden.
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9. Aanbevelingen
Te besluiten:






de nieuwe bluswaterbehoefte van de brandweer door te voeren.
het gestapelde concept in te voeren, maar geleidelijk en leerervaring op te doen met de precieze
uitvoering en benodigde omvang van het gestapelde concept.
dit in eerste instantie te financieren vanuit de besparing op brandkranen en het beheer van de
brandkranen die niet langer noodzakelijk zijn voor brandbestrijding.
in het implementatieplan verder uit te werken hoe de precieze omvang, financiering en
besluitvorming van het gestapelde concept vorm gaat krijgen.

Nader onderzoek
Er is behoefte aan aanvullend onderzoek;
 naar onderhouds- en conserveringsconcepten (brand)kranen
- Brandweer brandkraan (borgen beschikbaarheid als bluswatervoorziening, vindbaar,
bereikbaar en werkend (frequentie, droog en/of nat))
- Drinkwaterbedrijfkraan (borgen waterveiligheid)


naar de mogelijkheden om het gestapelde concept bij de brandweer in te voeren en zo goed
mogelijk te laten aansluiten op bestaande brandweertaken en materiaal en materieel.

brandkranen-onderhoudscontract
Het is van groot belang dat brandkranen functioneren wanneer de brandweer deze nodig heeft. Om
dit te waarborgen dienen gemeente met de drinkwaterbedrijven een brandkranen-onderhoudscontact overeen te komen.
Dit is door alle gemeenten in Hollands Midden geregeld met uitzondering van Noordwijkerhout (geen
onderhoudscontract) en Katwijk en Voorschoten (geen onderhoudscontract, met uitzondering van de
brandkranen welke vanaf 1-1-2016 zijn aangelegd. Daarvoor is wel een onderhoudscontract). Alle
drie de gemeenten liggen in het levereringsgebied van Dunea.
Om in het gehele gebied van Hollands Midden te kunnen vertrouwen op de goede werking van
brandkranen zal in deze drie gemeenten geinventariseerd moeten worden wat de huidige stand van
onderhoud is en zullen eventuele gebreken hersteld moeten worden. Aansluitend zal dan een
brandkranen-onderhoudscontact met de drinkwaterbedrijven gesloten moeten worden.
Samen ontwerpen
Het is van belang dat de drinkwaterbedrijven, de brandweer en de gemeenten samenwerken bij het
ontwerpen van drinkwaterleidingnetten met brandkranen. Dit geldt wanneer een nieuw
(zelfreinigend) drinkwaterleidingnet aangelegd moet worden bij zowel de ontwikkeling van een
nieuwe woonwijk als bij renovatie van een oud leidingnet in een bestaande bebouwing. Door deze
samenwerking wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om, binnen de
ontwerprichtlijnen van het zelfreinigende net, brandkranen te plaatsen met de gewenste opbrengst,
op de gewenst locatie. En zodanig ingepast in de publieke ruimte dat vindbaarheid en bereikbaarheid
langjarig gewaarborgd blijft.
Er moeten werk- en procesafspraken gemaakt worden tussen de drinkwaterbedrijven, de brandweer
en de gemeenten om deze samenwerking daadwerkelijk in gang te zetten.
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Bijlage 1; Bluswater in Hollands Midden,
Uitgangspunten voor behoefte en afwegingen bluswaterconcepten

versie 1.0
19 februari 2018.

Bijlage 2; Drinkwaterleidingen in Hollands Midden,
Uitgangspunten voor het ontwerp van drinkwaterleidingen (Dunea en Oasen)

Bijlage 2,
Drinkwaterleidingen in Hollands Midden v15-3-18.docx

Versie 15-3-2018

Bijlage 3; Referentiegebieden gemeente Leiden (Dunea)

Bijlage 4; Referentiegebieden gemeente Nieuwkoop (Oasen)
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Bijlage 5; Landelijk project ‘Bluswater, nu en later’
1. Doelstelling
De centrale doelstelling van het landelijk project is het verbeteren en toekomstbestendig maken van
de wijze waarop veiligheidsregio’s hun eigen bluswatervoorziening kunnen organiseren, ook in
samenwerking met externe stakeholders.

2. Projectresultaat
De drie beoogde projectresultaten zijn:
1. Proces
Het optimaliseren van het proces waarbij bluswaterbeleid tot stand komt in een
veiligheidsregio en de wijze waarop regionaal bluswaterbeleid kan worden toegepast. In
andere woorden, het verbeteren van het adviesproces rondom bluswaterbeleid. Belangrijk is
ook om (meer) concrete handvatten te benoemen om te komen tot bestuurlijke borging van
bluswaterbeleid.
2. Verrijking
Het verrijken van de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Het verrijken,
focust zich op:
a. Bluswatervoorziening én bereikbaarheid. Hierbij is het uitgangspunt wel dat het
bereikbaarheidsgedeelte onaangeroerd blijft, met uitzondering van de onderwerpen
die de bluswatervoorziening betreffen. De integraliteit van het document wordt dus
behouden.
b. Actuele ontwikkelingen met betrekking tot de komst van de omgevingswet.
c. Het verder concretiseren van een risicogerichte bluswaterbehoefte waarmee toetsing
tussen vraag en aanbod van bluswater kan plaatsvinden.
3. Verantwoordelijkheden
Het beschrijven van wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijken tussen
veiligheidsregio’s, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Subdoel hierbij is om de
samenwerking tussen belanghebbende partijen op het gebied van bluswatervoorzieningen te
versterken.
Gezien de diversiteit van de twee beoogde projectresultaten, wordt het project opgedeeld in twee
deelprojecten. Te weten:
 Deelproject 1: Verrijken van de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid
(projectresultaat 1 en 2).
 Deelproject 2: Versterking samenwerking (projectresultaat 3).

3. Planning
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4. Aansluiting Hollands Midden
Brandweer Hollands Midden wordt vertegenwoordigt door een project lid van het deelproject
bluswater van de brandweer. Er wordt inhoudelijk bijgedragen aan het verrijken van de handreiking
bluswatervoorziening. Daarnaast hebben projectdeelnemers een klankbordfunctie bij de andere
trajecten. Door deze deelname is er voldoende inzicht in het Landelijke traject en kunnen
ontwikkelingen die van belang zijn tijdig worden geadresseerd in de projectgroep.
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Bijlage 6; Overall analyse, alle referentiegebieden
Inleiding
Om inzicht te krijgen in wat het effect is van de invoering van het zelfreinigend net en het
doorvoeren van aangepast beleid van de brandweer m.b.t. bluswater is een analyse uitgevoerd. Voor
deze analyse is gebruik gemaakt van de bluswaterbehoefte die door brandweer is gedefinieerd. De
waterbehoefte is voor een offensieve (blussen) en defensieve (uitbreidingvoorkomen)
brandbestrijding gedefinieerd. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de waterbehoefte voor het
offensieve scenario. Voor de generieke bebouwingen; woonwijk (moderne bouw), woonwijk voor- en
naoorlogs (zonder stadsvernieuwing), portiekwoningen, binnenstad (met oudbouw), industrie
(Industrieterrein) en lintbebouwing ook wel buitengebied genoemd, is de analyse uitgevoerd in de
referentiegemeenten Leiden en Nieuwkoop. Binnen de twee referentiegemeenten is voor elk van de
generieke type bebouwing een referentiegebied bepaald waarbinnen het onderzoek heeft plaats
gevonden.. Voor de analyse zijn de volgende situaties in beeld gebracht:
1. Huidig net inclusief de brandkranen die er nu liggen.
o Op basis van oud bluswaterbeleid brandweer is gekeken naar twee zaken:
 Komt het aanbod van de drinkwaterleiding overeen met de vraag.
 Wordt met een afstand van 40 meter tot een object voldoende dekking gehaald?
2. Huidig net waarbij de brandkranen geoptimaliseerd worden en op een afstand van 40 meter van
het object komen te liggen.
o Op basis van oud bluswaterbeleid brandweer is gekeken naar twee zaken:
 Komt het aanbod van de drinkwaterleiding overeen met de vraag.
 Wordt met een afstand van 40 meter tot een object voldoende dekking gehaald?
3. Zelfreinigend net Oud beleid brandweer
o Op basis van oud bluswaterbeleid brandweer is gekeken naar twee zaken:
 Komt het aanbod van de drinkwaterleiding overeen met de vraag.
 Wordt met een afstand van 40 meter tot een object voldoende dekking gehaald?
4. Zelfreinigend net nieuw beleid brandweer.
o Op basis van oud bluswaterbeleid brandweer is gekeken naar twee zaken:
 Komt het aanbod van de drinkwaterleiding overeen met de vraag.
 Wordt met een afstand van 100 meter tot een object voldoende dekking
gehaald?
5. Huidig net waarbij gekeken wordt of het nieuwe beleid kan worden toegepast en wordt
beoordeeld wat het effect is.
 Komt het aanbod van de drinkwaterleiding overeen met de vraag.
 Wordt met een afstand van 100 meter tot een object voldoende dekking
gehaald?
Nb; voor de dekking wordt in de analyse gekeken naar de bebouwing die niet wordt gedekt in een
tekening. Dit is het deel van de bebouwing die in de tekening niet binnen de cirkels rondom de
brandkranen valt.
Er wordt ook gekeken naar het percentage brandkranen dat kan vervallen. Dit is weergegeven in het
percentage t.o.v. de huidige situatie. Het percentage is dan het verschil tussen aantal brandkranen in
de nieuwe en huidige situatie gedeeld door het aantal brandkranen in de huidige situatie.
De resultaten van de analyse zijn opgenomen in bijlage 7 (Detail analyse per referentiegebied Leiden
(Dunea) en bijlage 8 (Detail analyse per referentiegebied Nieuwkoop (Oasen).
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Conclusie:
Huidig net
In de huidige situatie blijkt dat het huidige drinkwaternet met haar brandkranen niet een optimale
dekking biedt. In het referentie gebied Nieuwkoop dat voor bluswater gedekt wordt door Oasen
blijkt dat het drinkwater net minder brandkranen heeft dan er conform het huidige beleid zouden
moeten liggen. Bij de industrie en lintbebouwing is de dekking het slechts. Bij de lintbebouwing
liggen bijna geen brandkranen. Door het net te optimaliseren door middel van, lees het plaatsen van
meer brandkranen, kan de dekking worden verbeterd. Voor een groot deel van het net voldoet het
aanbod aan de vraag van de brandweer.
In het referentie gebied van Leiden dat voor bluswater gedekt wordt door Dunea blijkt dat in het
drinkwaternet de brandkranen niet optimaal gepositioneerd en soms licht over gedimensioneerd
zijn. De dekking kan licht verbeterd worden middels een optimalisatieslag. Er zijn twee
uitzonderingen:
- Industrie: Hier voldoen de beschikbare brandkranen niet aan de behoefte van de brandweer en
levert het net conform het oude brandweer beleid te weinig bluswater.
- Lintbebouwing: Hier liggen conform het oude brandweerbeleid te weinig brandkranen.
In het algemeen voldoet het aanbod van het net aan de vraag van de brandweer behalve bij de
bebouwing industrie.
NB Bij de lintbebouwing moet het volgende in acht genomen worden. Het betreft hier een gebied
waarbij weinig bebouwing is per oppervlak. De vraag die in deze analyse niet is meegenomen is:
Welke investering m.b.t. bluswater is te verantwoorden voor een gebied met minder bebouwing.
Huidig net nieuw beleid brandweer
In de huidige situatie voldoet het aanbod van het drinkwaternet voor het grootste deel aan de vraag
van de brandweer. Door de afstand van de brandkraan tot het object te vergroten tot 100 meter kan
100% dekking worden gerealiseerd. Dit houdt in dat door het toepassen van het nieuwe beleid in het
net van Oasen 40% en bij Dunea 50% van de huidige brandkranen overbodig zijn.

Zelfreinigend net
Zelfreinigend net oud beleid brandweer
Uit de analyse blijkt dat het zelfreinigend net en oud beleid niet samen gaan. Er zijn twee
uitzonderingen en dat zijn de generieke bebouwing portiek en lintbebouwing in het referentiegebied
Nieuwkoop. In deze twee situaties kan het net voor een zeer groot deel voldoen aan de vraag van de
brandweer. In alle andere gevallen voldoet voor een te groot deel van het net het aanbod niet aan de
vraag van de brandweer. Dit is dan ook de voornaamste reden dat de dekking slechter wordt.
Zelfreinigend net nieuw beleid brandweer
Het zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer gaan niet altijd samen.
Voor de generieke bebouwingen woonwijk en portiek gaat dit samen voor beide referentiegebieden.
Het gaat ook samen voor de generieke bebouwing lintbebouwing referentiegebied Nieuwkoop.
Omdat het hier voornamelijk nieuwbouwwoningen betreft kan het beschouwd worden als een
woonwijk met een lage bebouwingsdichtheid per oppervlak. Voor de situaties bij de generieke
bebouwing woonwijk en portiek kan het volgende worden geconcludeerd. Het aanbod van het net
komt voor een groot deel overeen met de vraag van de brandweer. Voor de bebouwing portiek kan
gesteld worden dat er veel mensen wonen op een klein oppervlak. Dit houdt in dat het verbruik van
drinkwater redelijk groot is en daardoor het aanbod overeenkomt met de vraag (60 m3/uur).
Het zelfreinigend net heeft over het algemeen voor een groot deel een aanbod van 30 m3/uur bij een
gemiddeld aantal gebruikers voor een drinkwaternet. Hierbij moet gedacht worden aan een
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woonwijk met een redelijke bebouwing dichtheid per oppervlak. In de situatie van een woonwijk
komt het aanbod dan ook voor een groot deel overeen met de vraag.
Voor de generieke bebouwingen Woonwijk vooroorlogs; Industrie, Oude binnenstad en
Lintbebouwing gaan het zelfreinigende net en nieuw beleid niet samen. In deze gevallen komen voor
een te groot deel van het net het aanbod en de vraag niet overeen. Dit wordt veroorzaakt doordat
het aantal afnemers van drinkwater te laag is om te kunnen voldoen aan de hogere vraag van de
brandweer 60 m3/uur. Voor industriegebieden waarbij het proces veel drinkwater nodig heeft is het
mogelijk dat vraag een aanbod wel met elkaar overeen kunnen komen.
Lintbebouwing. Voor het wel of niet samengaan van het zelfreinigende net en nieuw brandweer
beleid is het bij de lintbebouwing belangrijk om het type bebouwing goed in te schatten. Bij
Oasenbetrof het vooral nieuwbouw en komt de vraag overeen met die van de woonwijk. Bij Dunea
betrof het voornamelijk lichte industrie en komt de vraag overeen met industrie. In het geval de
vraag boven de 60 m3/uur komt zal het zelfreinigende net en nieuw beleid niet overeenkomen. In het
geval de vraag 30 m3/uur zal de vraag voor een groot deel overeenkomen met het aanbod. In dit
geval is de kans groter dat het zelfreinigende net samengaat met het nieuwe beleid van de
brandweer. Voor het buitengebied zouden hiervoor twee uitzonderingen kunnen optreden:
- Bij een laag bebouwing percentage per oppervlak is het drinkwaterverbruik laag. Dit kan ertoe
leiden dat de leidingen naar de woningen kleiner dan 30 m3/uur kunnen worden
gedimensioneerd. Dit kan uiteindelijk ertoe leiden dat het zelfreinigende net en nieuw brandweer
beleid niet samengaan.
- Er een transportleiding loopt langs de weg van de lintbebouwing. Deze zijn vaker groter
gedimensioneerd. Indien het mogelijk is om brandkranen in dit net te plaatsen zou het
zelfreinigende net wel samengaan met het nieuwe beleid van de brandweer bij Lintbebouwing.
Oplossing niet passen zelfreinigende net nieuw beleid brandweer
Het probleem van het niet passen kan volgens de brandweer worden opgelost met een gestapeld
concept. Dit houdt in dat aanvullend bluswater wordt geleverd middels een waterwagen en een
dompelpomp.
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Bijlage 7; Detail analyse per referentiegebied Leiden (Dunea)
Analyse Woonwijk – Dunea
1.

Bestaand net - huidige situatie
- Huidige situatie 22 brandkranen.
- 100% van de bebouwing is gedekt.

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 19 brandkranen mogelijk en leveren 30 m3/uur
- 1 brandkraan gewenst en niet mogelijk.
- 3 brandkranen minder door een betere positionering.
- 95-99% van de bebouwing wordt gedekt

Vergelijk 1 en 2
In de huidige wordt 100% van de bebouwing gedekt. Dit wordt veroorzaakt omdat de brandkranen
optimaal, zelfs lichtelijk over gedimensioneerd, zijn gepositioneerd. Met 3 brandkranen minder kan
een bijna vergelijkbare dekking worden gerealiseerd.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 12 brandkranen mogelijk en leveren 30 m3 /uur.
- 8 brandkranen gewenst en niet mogelijk.
- 60-70 % van de bebouwing gedekt.

4.

Zelfreinigend 100 m van object een brandkraan
- 7 brandkranen, allemaal mogelijk 30 m3/uur.
- 15 brandkranen t.o.v. de huidige situatie kunnen vervallen. Dit is een percentage van: 68%
- 100% van de bebouwing gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object
- Met 10 van de huidige brandkranen kan een dekking van 100% worden gerealiseerd.
- 12 brandkranen kunnen vervallen en dat is een percentage van 54%

Conclusie:
Huidige situatie oud beleid:
- Er is voldoende dekking omdat de brandkranen optimaal geplaatst zijn.
- Het optimaal positioneren levert een lichte verslechtering op van de dekking en kan bereikt
worden met 3 brandkranen minder.
Zelfreinigend net oud beleid:
- Het zelfreinigend net in combinatie met oud beleid brandweer gaan niet samen. 8 brandkranen
kunnen niet worden geplaatst.
- Een deel van het net voldoet niet aan de vraag van de brandweer.
Zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer:
- Zelfreinigend net en nieuw beleid gaan samen omdat een voor groot deel van het net het aanbod
voldoet de vraag.
- Omdat voor een groot deel van het zelfreinigende net het aanbod voldoet aan de vraag kan door
het vergroten van de afstand van de brandkraan tot het object een volledige dekking worden
bereikt.
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Bestaand net en nieuw beleid brandweer
- In de huidige situatie kan nieuw beleid worden toegepast en kan met 10 van de huidige
brandkranen een volledige dekking worden bereikt.
- Dit komt omdat in de huidige situatie vraag en aanbod voor een groot deel van het net
overeenkomen.

Analyse Woonwijk voor 1940 - Dunea
1.

Bestaand net huidige situatie
- Huidige situatie 43 brandkranen allemaal mogelijk 60 m3/uur.
- Dekking bebouwing 95%

2.

Bestaand net oud beleid kloppend.
- 34 brandkranen mogelijk, leveren 60 m3/uur
- 2 gewenst niet mogelijk, leveren ook geen 30 m3/uur.
- Dekking bebouwing 90-95%.

Vergelijk 1 en 2.
Het huidige net is iets over gedimensioneerd. Met 9 brandkranen minder wordt een bijna
vergelijkbare dekking gerealiseerd.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 23 brandkranen mogelijk, leveren 60 m3/uur
- 7 gewenst maar leveren 30 m3/uur
- Totaal 30 brandkranen.
- 7 gewenst maar niet mogelijk, levert ook geen 30 m3/uur
- Dekking bebouwing 50-60%

4.

Zelfreinigend nieuw beleid brandweer 100 meter
- 10 brandkranen mogelijk en leveren 60 m3/uur
- 3 gewenst maar leveren 30 m3/uur
- Totaal 13 brandkranen
- 2 gewenst maar niet mogelijk, leveren zelfs geen 30 m3/uur.
- Dit betekent dat in totaal 13 brandkranen geplaatst kunnen worden en 30 brandkranen
kunnen vervallen t.o.v. de oude situatie. Dit is een percentage van 70%.
- Dekking bebouwing 65-75%

5.

Bestaand net brandkranen 100 m van object
- 16 Brandkranen mogelijk en leveren 60 m3/uur
- 27 brandkranen kunnen vervallen. Dit is een percentage van 62%.

Conclusie:
Huidige situatie
- In de huidige situatie zijn iets teveel brandkranen geplaatst.
- Door optimalisatie kunnen 7 brandkranen vervallen en wordt de dekking iets slechtere, van 5%
naar 5-10% niet gedekt.
Zelfreinigend net oud beleid
- Het zelfreinigend net en oud beleid gaan niet samen.
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Zelfreinigend net en nieuw beleid.
- Het zelfreinigend net en nieuw beleid gaan niet samen omdat voor een te groot deel van het
zelfreinigende net vraag en aanbod niet met elkaar overeenkomen.
- 2 brandkranen kunnen niet geplaatst worden en 3 leveren onvoldoende bluswater.
Bestaand net en nieuw beleid brandweer
- Met 16 brandkranen kan een 100% dekking worden behaald.
- 27 brandkranen vervallen (63%)

Analyse Portiek – Dunea
1.

Bestaand net huidige situatie
- Huidige situatie 10 brandkranen.
- 85-90 % van de bebouwing gedekt.

2.

Bestaand net oud beleid kloppend.
- 8 brandkranen mogelijk leveren 60 m3/uur
- 3 brandkranen gewenst maar leveren geen 60 m3 maar 30 m3/uur.
- Totaal 11 brandkranen
- 65-75% gedekt.

Vergelijk 1 en 2.
In de huidige situatie zijn de brandkranen bijna optimaal gepositioneerd. Een optimalisatie is niet
mogelijk. Het herpositioneren leidt tot een situatie dat er een extra brandkraan nodig is en 3
brandkranen niet de gewenste 60 m3/uur kunnen leveren. Dit leidt tevens een slechtere dekking.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 5 brandkranen mogelijk die 60 m3/uur leveren.
- 2 gewenst maar leveren 30 m3/uur.
- Totaal 7 brandkranen
- 4 gewenst maar niet mogelijk.
- Dekking 40-55%

4.

Zelfreinigend 100 van object een brandkraan
- 4 brandkranen mogelijk leveren 60 m3 /uur
- 1 brandkraan mogelijk maar levert 30 m3/uur. Is ook nog anders te positioneren.
- Totaal 5 brandkranen
- 5 brandkranen t.o.v. de huidige situatie kunnen vervallen. 50%
- Dekking bebouwing 100%.

5.

Huidig net nieuw beleid
- Met 6 brandkranen kan een volledige dekking worden gerealiseerd. 100%
- 4 brandkranen kunnen vervallen dit is een percentage van 40%

Conclusie:
Huidige situatie oud beleid:
- In de huidige situatie is een dekkingsprobleem van 5% dat wordt veroorzaakt door een klein
optimalisatie probleem.
- Dit is niet te verbeteren middels een optimalisatieslag.
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Zelfreinigend net oud beleid:
- Zelfreinigend net met oud beleid brandweer gaan niet samen.
- Dit komt omdat voor een deel van het zelfreinigende net vraag en aanbod niet overeenkomen.
Zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer
- Zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer is mogelijk.
- Dit wordt veroorzaakt omdat voor een groot deel aanbod en vraag in het zelfreinigende net met
elkaar overeenkomen. Hierdoor is het mogelijk de dekking te realiseren door de afstand van de
brandkraan tot het object te vergroten.
Huidig net nieuw beleid
- Met 6 brandkranen kan een volledige dekking worden gerealiseerd.

Analyse historische binnenstad Leiden - Dunea
1.

Bestaand net huidige situatie
- Huidige situatie 47 brandkranen en leveren 60 m3/uur.
- 80-90% van de bebouwing gedekt

2.

Bestaand net oud beleid kloppend.
- 48 kranen leveren 60 m3/uur
- 1 extra brandkraan
- 90-95% van de bebouwing gedekt.

Vergelijk 1 en 2.
In de huidige zijn de brandkranen bijna optimaal geplaatst. Door een extra kraan te plaatsen en een
iets beter positionering kan de dekking iets worden verbeterd.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 32 brandkranen mogelijk en leveren 60 m3/uur
- 1 brandkraan mogelijk maar levert 30 m3 uur
- Totaal 33 brandkranen.
- 15 brandkranen gewenst maar niet mogelijk.
- Dekking 50-60%

4.

Zelfreinigend nieuw beleid brandweer 100 meter
- 19 brandkranen die allemaal voldoen.
- Er kunnen 28 brandkranen vervallen tov van de huidige situatie.
- 60% t.o.v. de huidige situatie
- Dekking 95% Er blijft een klein probleem (5%) bij het Rapenburg. In de directe omgeving is
open water beschikbaar.

5.

Bestaand net brandkraan 100 meter van object
- Met 16 van de huidige brandkranen kan een dekking van 100% worden gerealiseerd.
- Er kunnen 31 brandkranen vervallen en dat is een percentage van 66% t.o.v. de huidige
situatie.
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Conclusie:
Huidig net oud beleid
- Er is bijna voldoende omdat de brandkranen bijna optimaal geplaatsten zijn en vraag en aanbod
overeenkomen.
- Het plaatsen van een extra brandkraan leidt tot een kleine verbetering.
Zelfreinigend net oud beleid
- Zelfreinigend net en oud beleid gaan niet samen omdat voor een deel van het net vraag en
aanbod niet overeenkomen.
- 15 brandkranen zijn gewenst maar kunnen niet geplaatst worden.
Zelfreinigend net nieuw beleid
- Zelfreinigend net nieuw beleid gaan samen omdat voor een groot deel van het zelfreinigende net
vraag en aanbod overeenkomen.
- Door het vergroten van de afstand van de brandkraan tot object wordt een volledige dekking
bereikt.
Huidig net nieuw beleid
- Met 16 van de huidige brandkranen kunnen we 100% dekking bereiken.

Analyse Industrie - Dunea
1.

Bestaand net huidige situatie
- Huidige situatie 29 brandkranen. De brandkranen leveren 60 m3 en voldoen daarmee niet
aan de behoefte van 90 m3/uur.
- De dekking wordt gesteld op 75%
- 0% dekking bij een behoefte van 90 m3
- 100% dekking bij een behoefte van 60 m3

2.

Bestaand net oud beleid kloppend.
- Optimalisatie is niet mogelijk omdat aanbod niet overeenkomt met de vraag en bij 60 m3/uur
100% dekking is.
- Met minder brandkranen wordt de dekking slechter bij een aanbod van 60 m3/uur.

Vergelijk 1 en 2.
Het huidige net voldoet niet aan het huidige beleid van de brandweer. Optimalisatie van het net bij
een aanbod van 60 m3/uur is niet mogelijk omdat de brandkranen al in optimale situatie liggen.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 13 brandkranen mogelijk die 60 m3/uur leveren
- 2 brandkranen mogelijk die 30 m3/uur leveren.
- Totaal 15 brandkranen
- 10 brandkranen gewenst maar die zijn niet mogelijk.
- Dekking 60-70%.

4.

Zelfreinigend 100 m van object een brandkraan
- 10 brandkranen mogelijk en leveren 60 m3/uur
- 2 gewenst maar kunnen niet worden geplaatst.
- 19 brandkranen kunnen vervallen t.o.v. huidige situatie dit is een percentage van 66%
- Dekking probleem van 75-85%
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5.

Bestaand net met brandkranen 100 m van een object
- In huidige net zijn 12 bestaande brandkranen nodig om een dekking van 100% te realiseren.
- Er kunnen 17 brandkranen vervallen en dat is een percentage van 59%

Conclusie:
Huidige situatie:
- Huidige situatie voldoet niet. De reden is dat vraag en aanbod niet overeen komen. Dit wordt
vermoedelijk veroorzaakt omdat het Industrie betreft die geen water gebruikt in het
productieproces en niet veel personeel heeft. Kortom een laag drinkwater verbruik heeft.
- Voor een aanbod van 60 m3/uur liggen de brandkranen optimaal en wordt een 100% dekking
gehaald.
Zelfreinigend net en oud beleid.
- Zelfreinigend net en oud beleid gaan niet samen. Dit komt omdat voor een groot deel van het net
vraag en aanbod niet overeenkomen.
Zelfreinigend net en nieuw beleid
- Zelfreinigend net en nieuw beleid gaan niet samen.
- Dit wordt veroorzaakt omdat voor een te groot deel van het zelfreinigende net vraag en aanbod
niet overeenkomen en de dekking niet kan worden gerealiseerd door alleen de afstand van
brandkraan tot het object te vergroten.
Huidig net en nieuw beleid
- Met 12 brandkranen kan in het huidige net met nieuw beleid brandweer 100% dekking gehaald
worden. Dit is mogelijk omdat het huidige net voor een groot deel 60 m3/uur levert en door de
afstand van de brandkraan tot het object te vergroten met minder brandkranen een 100%
dekking kan worden gehaald.

Analyse Lintbebouwing – Dunea
Het buiten gebied heeft een lage bebouwingsdichtheid. Het betreft woningen en kassen.
Het betreft met name nieuwbouw met een klein deel vooroorlogs. We gaan ervan uit dat deze
Leiding 60 m3/uur levert.
1.

Bestaand net - huidige situatie
- 10 brandkranen leveren 60 m3/uur
- 1 brandkraan levert 30 m3/uur
- Totaal 11 brandkranen.
- Dekking bebouwing is lastig in te schatten omdat de brandkranen te ver van de bebouwing
afliggen conform beleid. Wel ligt er voor het grote deel een brandkraan voor of nabij een
bebouwd deel.
- Inschatting 60% van de bebouwing gedekt.

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 19 brandkranen mogelijk 60 m3/uur.
- 1 niet mogelijk levert geen 30 m3/uur
- Totaal 19 brandkranen
- Dekking bebouwing 80-90% gedekt
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Vergelijk 1 en 2
De huidige situatie heeft niet een optimale dekking omdat er deels te weinig kranen zijn geplaatst.
Door extra kranen te plaatsen wordt een iets betere dekking verkregen. De vraag is of 9 extra
brandkranen in verhouding staat tot de verbetering van de dekking die wordt bereikt.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 5 brandkranen 60 m3/uur mogelijk
- 9 brandkranen gewenst 30 m3/uur mogelijk
- Totaal 14 brandkranen
- 2 niet mogelijk
- 60-70% bebouwing gedekt.

4.

Zelfreinigend 100 van object een brandkraan
- 3 brandkranen mogelijk 60 m3/uur
- 5 brandkranen gewenst 30 m3/uur mogelijk
- Totaal 8 brandkranen
- 2 niet mogelijk
- 70-80% bebouwing gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object
- 9 brandkranen mogelijk
- 1 kan vervallen
- Dekking verbeterd omdat kassen en waarschijnlijk ook schuren door de grotere afstand
gedekt worden.
- Dekking 90-95%

Conclusie:
Huidige situatie oud beleid:
- Het betreft hier een lintbebouwing met voornamelijk licht agrarische industrie. Dit is de reden
waarom de behoefte van de brandweer op 60 m3/uur is gesteld voor het max realistisch scenario.
Het betreft tevens een dun bevolkt deel m.a.w. weinig bebouwing per oppervlak vergeleken met
de andere generieke gebieden. Bij ongeveer elke woning en of bebouwing ligt een brandkraan
aan de weg. Een groot deel van de gebouwen ligt op een grotere afstand dan 40 meter van het
gebouw dit is dan ook de reden dat deze gedeeltelijk binnen de dekking van de brandkraan vallen.
- In de huidige situatie kan gesteld worden dat een groot deel van het net voldoet aan de vraag. 1
brandkraan levert onvoldoende. Er is een redelijke dekking maar dat kan beter omdat het net iets
onder gedimensioneerd is. Door het net uit te breiden met extra brandkranen kan de dekking
worden verbeterd.
Zelfreinigend net oud beleid:
- Het zelfreinigende net en oud beleid gaan niet samen omdat voor een groot deel van het net
vraag en aanbod niet voldoen.
Zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer:
- zelfreinigende net net en nieuw beleid gaan niet samen omdat voor een te groot deel van het net
vraag en aanbod niet met elkaar overeenkomen.
- Een algemeen probleem blijft dat het aantal gebouwen per oppervlak in een buitengebied laag is.
De vraag die hier snel centraal komt te staan is hoe groot de investering kan zijn om het tekort
aan bluswater op te lossen.
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Bestaand net en nieuw beleid brandweer
- In de huidige situatie kan met 9 brandkranen in het huidige systeem een betere dekking worden
gerealiseerd omdat de afstand van de brandkraan tot de bebouwing kan worden vergroot en
hiermee een betere dekking kan worden gerealiseerd. Daarnaast voldoet het huidige net
grotendeels aan de vraag van de brandweer.

Pagina 42 van 51

Bijlage 8; Detail analyse per referentiegebied Nieuwkoop (Oasen)
Analyse Woonwijk – Oasen
1.

Bestaand net - huidige situatie
- Huidige situatie 20 brandkranen.
- 80-85% van de bebouwing is gedekt

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 31 brandkranen
- 11 brandkranen extra t.o.v. de huidige situatie.
- 100% van de bebouwing is gedekt.

Vergelijk 1 en 2
De brandkranen niet optimaal zijn gepositioneerd. Door de brandkranen conform het oude beleid en
optimaal te plaatsen kan met 11 extra brandkranen een 100% dekking worden gerealiseerd.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 21 brandkranen mogelijk en leveren 30 m3 /uur.
- 10 brandkranen gewenst maar kunnen niet worden geplaatst.
- 60-70 % van de bebouwing gedekt.

4.

Zelfreinigend 100 m van object een brandkraan
- 9 brandkranen, allemaal mogelijk 30 m3/uur.
- 11 brandkranen t.o.v. de huidige situatie kunnen vervallen. Dit is een percentage van: 55%
- 100% van de bebouwing gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object
- Met 12 van de huidige brandkranen kan een volledige dekking (100%) worden gerealiseerd.
- 8 brandkranen kunnen vervallen en dat is een percentage van 40%

Conclusie:
Huidige situatie oud beleid:
- Er is onvoldoende dekking omdat de brandkranen niet optimaal geplaatst zijn.
- Het herpositioneren en het extra plaatsen van 11 brandkranen leidt tot een dekking van 100%.
Zelfreinigend net oud beleid:
- Het zelfreinigend net in combinatie met oud beleid brandweer gaan niet samen.
- Dit wordt veroorzaakt doordat voor een deel van het net vraag en aanbod niet met elkaar
overeenkomen.
- Het dekkingsprobleem verslechterd t.o.v. de huidige situatie.
Zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer:
- Zelfreinigend net en nieuw beleid gaan samen omdat een voor groot deel van het net vraag en
aanbod met elkaar overkomen.
- De dekking kan verbeterd worden door de afstand van de brandkraan tot het object te vergroten.
- Met 9 brandkranen kan een 100% dekking worden bereikt.
- Omdat voor een groot deel van het zelfreinigende net het aanbod voldoet aan de vraag kan door
het vergroten van de afstand van de brandkraan tot het object een volledige dekking worden
bereikt.
Bestaand net en nieuw beleid brandweer
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- In de huidige situatie kan nieuw beleid worden toegepast en kan met 12 van de huidige
brandkranen een volledige dekking worden bereikt.

Analyse Woonwijk voor 1940 - Oasen
1.

Bestaand net huidige situatie
- Huidige situatie - 14 brandkranen.
- 90-95% van de bebouwing is gedekt

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 19 brandkranen
- 5 brandkranen extra t.o.v. de huidige situatie.
- 100% van de bebouwing is gedekt.

Vergelijk 1 en 2.
In de huidige situatie wordt 5-10% van de bebouwing niet gedekt. Dit wordt veroorzaakt doordat de
brandkranen niet optimaal zijn geplaatst. Door de brandkranen conform het oude beleid en optimaal
te plaatsen kan met 5 extra brandkranen een 100% dekking worden gerealiseerd.
3.

Zelfreinigend net - oud beleid.
- 11 brandkranen mogelijk. (60 m3/uur)
- 2 brandkranen mogelijk maar leveren maar 30 m3/uur
- Totaal 13 brandkranen.
- 5 brandkranen zijn gewenst maar kunnen niet worden geplaatst.
- 60-70% van de bebouwing is gedekt.

4.

Zelfreinigend net – 100 m. van object een brandkraan
- 4 brandkranen mogelijk 60 m3 /uur
- 1 brandkraan mogelijk maar levert 30 m3 / uur
- Totaal 5 brandkranen
- 2 gewenst maar niet mogelijk.
- Er kunnen t.o.v. de huidige situatie 9 brandkranen vervallen. Dit is een percentage van: 64%
- 70-80% van de bebouwing is gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object.
- Met 8 van de huidige brandkranen kan een dekking van 100% worden gerealiseerd.
- Er kunnen 6 brandkranen vervallen en dit is een percentage van 43%

Conclusie:
Huidige situatie:

- Er is onvoldoende dekking omdat de brandkranen niet optimaal geplaatst zijn.
- Het herpositioneren van brandkranen en toevoegen van 5 extra brandkranen leidt tot een
dekking van 100%.
Zelfreinigend net oud beleid.

- Zelfreinigend net en oud beleid brandweer gaan niet samen omdat van een te groot deel van het
zelfreinigende net het aanbod niet voldoet aan de vraag.
- De dekking verslechterd t.o.v. de huidige situatie.
Zelfreinigend net nieuwbeleid

- Zelfreinigend net en nieuw beleid gaan niet samen omdat een te groot deel van het zelfreinigende
net het aanbod niet voldoet aan de vraag.
- Er kan geen 100% dekking worden bereikt door de afstand van de brandkraan tot het object te
vergroten.
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Bestaand net en nieuw beleid brandweer (brandkraan 100 m van object)

- In de huidige situatie kan het net 60 m3 leveren.
- Met 8 van de huidige brandkranen kan een volledige dekking worden gerealiseerd.

Analyse Portiek – Oasen
1.

Bestaand net - huidige situatie
- Huidige situatie 6 brandkranen.
- 90-95 % van de bebouwing gedekt

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 8 brandkranen
- 2 extra brandkranen t.o.v de huidige situatie.
- 100% van de bebouwing gedekt.

Vergelijk 1 en 2.
De brandkranen niet optimaal zijn gepositioneerd. Door de brandkranen conform het oude beleid
beter te plaatsen kan met 2 extra brandkranen een 100% dekking worden bereikt.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 8 brandkranen en leveren allemaal 60 m3/uur.
- 100 % van de bebouwing gedekt.

4.

Zelfreinigend 100 van object een brandkraan
- 4 brandkranen en leveren allemaal 60 m3/uur
- Er kunnen 2 brandkranen vervallen t.o.v. de huidige situatie en dit is een percentage van 33%
- 100% van de bebouwing gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object
- Met 4 van de huidige brandkranen kan een dekking van 100% worden gerealiseerd.
- 2 brandkranen kunnen vervallen en dit is een percentage van 33%.

Conclusie:
Huidige situatie:

- Er is onvoldoende dekking omdat de brandkranen niet optimaal geplaatst zijn.
- Dit kan opgelost worden door het beter positioneren en het bijplaatsen van 2 extra brandkranen.
Zelfreinigend net oud beleid:

- Het zelfreinigend net is te combineren met oud beleid brandweer. Dit komt omdat het aanbod
van het net voor het grootste deel overeenkomt met de vraag van de brandweer.
Zelfreinigend net nieuw beleid

- Het zelfreinigend net in combinatie met nieuw beleid gaan samen omdat voor een groot deel van
het zelfreinigende net vraag en aanbod overeenkomen.
- Met minder brandkranen kan een volledige dekking worden bereikt.
Bestaand net nieuw beleid

- In de huidige situatie kan met 4 van de bestaande brandkranen een 100% dekking worden
bereikt.
- Dit komt omdat het huidige net voor een groot deel vraag en aanbod met elkaar overeenkomen.
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Analyse Industrie - Oasen
1.

Bestaand net - huidige situatie (behoefte is 90 m3/uur)
- 27 brandkranen die 90 m3/uur leveren.
- 2 gewenst maar niets kunnen leveren
- Totaal 29 brandkranen.
- 60-70% van de bebouwing is gedekt.

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 41 brandkranen die 90 m3/uur leveren
- 4 gewenst die niets kunnen leveren.
- 90-95% van de bebouwing gedekt.

Vergelijk 1 en 2.
De brandkranen zijn niet optimaal geplaatst en het net kan niet overal voldoen aan de vraag. Door de
brandkranen conform het oude beleid optimaal te plaatsen en 12 kranen extra te plaatsen kan de
dekking verbeterd worden.
3.

Zelfreinigend net - oud beleid (behoefte 60m3/uur.)
- 26 brandkranen mogelijk die 60 m3/uur kunnen leveren.
- 19 gewenst maar die kunnen niets leveren en zin niet mogelijk.
- 55-65% van de bebouwing is gedekt.

4.

Zelfreinigend net – 100 m. van object een brandkraan, inclusief nieuw beleid (60 m3)
- 11 brandkranen mogelijk die 60 m3/uur leveren.
- 7 brandkranen gewenst die niets leveren en niet geplaatst kunnen worden.
- 18 brandkranen kunnen vervallen t.o.v. van de huidige situatie dit is een percentage van
62%.
- 70-75% van de bebouwing is gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object
- Met 16 van de huidige brandkranen kan een dekking van 95% worden gerealiseerd.
- Er kunnen 13 brandkranen vervallen en dit is een percentage van 45%.

Conclusie:
Huidige situatie:

- Er is onvoldoende dekking omdat de brandkranen niet optimaal geplaatst zijn en het net voor een
klein deel niet kan voldoen aan de vraag.
- Het herpositioneren en extra plaatsen van brandkranen leidt tot een verbetering van dekking.
- Omdat het net niet volledig kan voldoen aan de vraag kan er geen volledige dekking worden
gerealiseerd.
Zelfreinigend net oud beleid brandweer.

- Het zelfreinigend net en het oude beleid van de brandweer gaan niet samen. Nb hier kijken we
niet naar de oude behoefte van de brandweer maar vergelijken we alleen de afstand tot het
object.
- Dit komt omdat voor een groot deel van het net het aanbod niet overeenkomt met de behoefte.
Zelfreinigend nieuw beleid brandweer.

- Het zelfreinigend net en nieuw beleid gaan niet samen omdat een te groot deel van het net vraag
en aanbod niet overeenkomen.
- Met het vergroten van de afstand van de brandkraan tot een object is het niet mogelijk om de
dekking te realiseren.
- Met 11 brandkranen kan wel een betere dekking worden bereikt t.o.v de huidige situatie. Hierbij
moet wel in acht worden genomen dat in de huidige situatie het aanbod 90 m3/uur is.
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Huidig net nieuw beleid

- In de huidige situatie kan met 16 van de huidige brandkranen een dekking worden bereikt van
95% en kunnen 45% van de huidige brandkranen vervallen.

Analyse Lintbebouwing – Oasen
Het betreft woningen waarvan 85% nieuwbouw en 15% vooroorlogs is. Dit houdt in dat we voor de
behoefte uitgaan van 30 m3/uur.
1.

Bestaand net - huidige situatie
- 2 brandkranen
- Bijna 100% niet gedekt.

2.

Bestaand net - oud beleid kloppend.
- 41 brandkranen gewenst en kunnen 60 m3/leveren.
- 100% dekking.

Vergelijk 1 en 2
In de huidige situatie liggen er nauwelijks brandkranen. In de huidige situatie zijn er 39 extra
brandkranen noodzakelijk om een volledige dekking te realiseren.
3.

Zelfreinigend net oud beleid.
- 40 brandkranen die 30 m3/uur kunnen leveren.
- 38 brandkranen extra
- 100% dekking

4.

Zelfreinigend 100 van object een brandkraan
- 18 brandkranen die allemaal 30 m3/uur kunnen leveren.
- 100% gedekt.

5.

Bestaand net brandkraan 100 m van object
- Levert nauwelijks een verbetering op omdat er nauwelijks brandkranen liggen.

Conclusie:
Huidige situatie oud beleid:

- In de huidige situatie zijn er onvoldoende brandkranen geplaatst.
- Het net levert wel 60 m3/uur.
- Door extra kranen te plaatsten kan het probleem worden opgelost.
Zelfreinigend net oud beleid:

- Zelfreinigend net en oud beleid gaan samen omdat het net voor het grootste deel kan voldoen
aan de vraag 30 m3/uur.
- Nb in het geval de bebouwing grotendeels vooroorlogs was dit niet mogelijk geweest omdat het
aanbod dan niet meer overeenkomt met de vraag.
Zelfreinigend net en nieuw beleid brandweer:

- Gaan samen omdat vraag en aanbod overeenkomen.
- Met minder dan de helft van de brandkranen dan bij oud beleid kan een 100% dekking worden
bereikt.
Bestaand net en nieuw beleid brandweer

- Valt geen winst te behalen omdat er te weinig brandkranen liggen.
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Bijlage 9; Beheer bluswatervoorziening

Bijlage 9, Beheer
bluswatervoorziening v0.9, 15-03-18.docx

Notitie Beheer bluswatervoorziening
Versie 0.9
15 maart 2018

Bijlage 10; Financiële doorrekeningen

Bijlage 10, Tabellen
en grafieken bij Concept Eindrapportage Bluswater RPZ v9.xlsx

Tabellen en grafieken bij Concept Eindrapportage Bluswater RPZ v9

Bijlage 11; brandkraancontrole en –onderhoud Oasen
Deze bijlage geeft inzicht in de brandkraan controle en onderhoud. Dit is hier beschreven aan de
hand van de onderhoudsmethodiek van Oasen. Bij Dunea vindt het onderhoud middels een andere,
doch vergelijkbare methodiek plaats.
De in hoofdstuk 4 gerapporteerde resultaten van de brandkraancontroles zijn ook redelijk
vergelijkbaar met de constateringen van Dunea tijdens hun brandkraan controle en onderhoud.

Bijlage 11,
Brandkraancontrole en _onderhoud Oasen v19-3-18.docx

Brandkraancontrole en _onderhoud Oasen
Versie 19-03-2018
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Bijlage 12; Bouwbesluit 2012 en Bluswater
Beknopte eerste beschouwing van het kenniscentrum van de veiligheidsregio van het voorgestelde
bluswatervoorzieningsconcept ten opzichte van het bouwbesluit 2012.

Het bouwbesluit stelt het volgende voor de gebouwde omgeving (met uitzondering van wegtunnels).
Artikel 6.30. Bluswatervoorziening
Lid 1. Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de aard,
ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.
Lid 3. De afstand tussen een bluswatervoorziening als bedoeld in het eerste lid en een
brandweeringang als bedoeld in artikel 6.36, eerste lid, is ten hoogste 40 m.
Lid 4. Een bluswatervoorziening als bedoeld in het eerste en tweede lid is onbeperkt toegankelijk voor
bluswerkzaamheden.
Op basis van dit artikel zou er geen mogelijkheid zijn om af te wijken van de 40meter die gesteld is in
het bouwbesluit 2012. Echter kan op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling in artikel 1.3 worden
afgeweken.
Artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling
1. Aan een in hoofdstuk 2 tot en met 7 gesteld voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien het
bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten
minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid,
energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken
gestelde voorschriften.
2. Een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in het eerste lid wordt bij het gebruik van het bouwwerk
in stand gehouden.
Voldoen aan de functionele eis.
Op basis van dit artikel kan onderbouwd worden afgeweken van de eisen gesteld in artikel 6.30,
zolang wordt voldaan aan de functionele eis in het aansturingsartikel 6.27: lid 1, 1. Een bouwwerk
heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan
worden bestreden.
Door de maximale afstand te hanteren van 100 meter en hiervoor het aflegsysteem wat wordt
gebruikt door de brandweer te moderniseren kan worden voldaan aan de functionele eis in het
bouwbesluit en is hiermee een gelijkwaardige oplossing gerealiseerd. De eis van 40 meter kan bij
bepaalde risico objecten (b.v. BRZO, Zware Industrie) nog steeds worden geëist op basis van het
bouwbesluit.
Doorkijk naar wijziging omgevingswet
In de concepten voor de omgevingswet/ nieuwe bouwbesluit is er sprake dat de directe aansturing
van bluswater in het bouwbesluit komt te vervallen. De wetgever is in samenwerking met Brandweer
Nederland bezig om de het gedeelte over bluswater en bereikbaarheid dusdanig aan te passen dat
deze verwijst naar de handreiking Bluswater en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland. De
handreiking wordt momenteel door een projectgroep van Brandweer Nederland herzien en verrijkt
met de aankomende omgevingswet in gedachten. Aan deze projectgroep wordt een bijdrage
geleverd door Brandweer Hollands Midden.
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Bijlage 13; Aspecten voor (bestuurlijke) besluitvorming
Gemeenten:
 Acceptatie van het maximaal realistisch scenario als basis voor de Bluswaterbehoeftebepaling
 Wat zijn de mogelijkheden om de evt. mindere kosten voor brandkranenonderhoud (geheel of
gedeeltelijk) aan de brandweer over te dragen om zo de noodzakelijke investeringen te kunnen
doen voor aanvullende bluswatervoorziening voor plekken die niet of slecht zijn voorzien
(gestapeld concept).
 Hoe omgaan met de huidige al bekende bluswater probleem gebieden
 Hoe omgaan met gemeenten die (nog) geen onderhoudscontract brandkranen hebben?
 Procesafspraken maken voor vroegtijdig overleg over drinkwater- en bluswater behoefte bij
renovatie en nieuwe ontwikkelingen
 Hoe verhouden nieuwe regels bluswaterbehoeftebepaling BHM en brandkraanadviezen zich met
de huidige wetten?

Drinkwaterleidingbedrijven
 Nadenken over hoe om te gaan met het opzeggen van de onderhoudscontracten voor die
brandkranen die dan niet meer nodig zijn. (maatschappelijk optimum en contractverhoudingen,
‘Duur en beeindiging van de overeenkomst’)
 De kosten voor het ‘conserveren’ van de brandkranen die (voor de brandweer) niet meer nodig
zijn, maar nog wel langjarig onderdeel uitmaken van het drinkwaterleidingnet.
 Hoe omgaan met gemeenten die (nog) geen onderhoudscontract brandkranen hebben?
 Procesafspraken maken voor vroegtijdig overleg over drinkwater- en bluswater behoefte bij
renovatie en nieuwe ontwikkelingen.

Brandweer:
 Bluswaterbehoeftebepaling, vastgesteld in het directieteam van Brandweer Hollands Midden op
25 augustus 2017.
 Acceptatie van voorstel (aangepaste) bluswatervoorziening middels brandkranen
 Nadenken over technieken en methoden om de negatieve effecten hiervan te minimaliseren.
 Hoe omgaan met de huidige al bekende bluswater probleem gebieden
 Hoe omgaan met gemeenten die (nog) geen of een onvolledig onderhoudscontract brandkranen
hebben?
 Bepalen welke adviseringskader opgesteld kan gaan worden op basis van het nieuwe
bluswaterbeleid.
 Procesafspraken maken voor vroegtijdig overleg over drinkwater- en bluswater behoefte bij
renovatie en nieuwe ontwikkelingen (ook om ‘onderstraten’ te voorkomen)
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Bijlage 14; Eerdere rapportages van het projectteam
Het projectteam poogt elke notitie en rapportage zo goed mogelijk zelfstandig lees- en begrijpbaar te
maken. Toch kan het soms nodig zijn om terug te grijpen op een van de eerder opgestelde stukken.
De volgende notitie’s en rapportage’s zijn eerder uitgebracht:





Projectplan ‘Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening’, v1.1 van 30
maart 2017.
Notitie ‘Bluswatervoorziening Belangen, behoeften en mogelijkheden’, v1.0 van 3 mei 2017.
‘Verdieping financiële kaders’, v0,9 van 23 juni 2017.
‘Beoordelingsfase 1’, v0.7 van 9 november 2017.
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Implementatieplan op hoofdlijnen

Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige
bluswatervoorziening

Datum:
Versie:
Auteurs

16 oktober 2018
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1 Inleiding
Het voorliggende implementatieplan beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeenten binnen de
Veiligheidsregio Hollands Midden, de drinkwaterbedrijven, de Brandweer Hollands Midden,
ondersteund vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden, uitvoering willen gaan geven aan het
realiseren van het gewijzigde bluswatervoorzieningsconcept:


Het voorstel voorziet in het blijven leveren van voldoende bluswater ten behoeve van
brandbestrijding, kwalitatief goed drinkwater en dit tegen de maatschappelijk laagste kosten.



De kosten van het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept kunnen grotendeels gedekt worden door
de afname van de kosten voor brandkraanaanleg en onderhoud.



Er zal een convenant komen tussen alle individuele gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands
Midden, de drinkwaterbedrijven en de Veiligheidsregio Hollands Midden, waarin
samenwerkingsafspraken gemaakt worden op het gebied van de bluswatervoorziening, het
beheer en samenwerk om te blijven komen tot een maatschappelijk optimum.

1.1

Nieuwe bluswatervoorzieningsconcept

De brandweer heeft zijn bluswaterbehoefte (opnieuw) inzichtelijk gemaakt. Hieruit is door de
brandweer nieuw bluswaterbeleid bepaald, waarin de afstand van bebouwing tot een brandkraan
maximaal 100 meter kan bedragen (in het huidige (oude) beleid is dat maximaal 40 meter).
Ondanks de invoering van nieuw bluswaterbeleid door de brandweer en goede samenwerking bij het
ontwerpen van nieuwe drinkwaterleidingnetten blijven er plekken over waar niet voldoende, of niet
voldoende snel, over de noodzakelijke hoeveelheid bluswater beschikt kan worden. Voor die situaties
is behoefte aan een gestapeld concept. Dit concept bestaat uit een combinatie van waterwagens
(WW) en watertransportsystemen (WTS). Met deze aanvulling op het bluswater uit het
drinkwaterleidingnet is voor de brandweer de noodzakelijke bluswaterbehoefte weer gerealiseerd
Het doorvoeren van bovenstaande betekent dat er minder brandkranen noodzakelijk zijn. De niet
langer noodzakelijk brandkranen zullen geleidelijk uit het drinkwaterleidingnet verdwijnen bij een
geleidelijke doorvoering van het zelfreinigende net. Met het doorvoeren van het nieuwe beleid
(brandkraan 100m van een object) is het mogelijk per direct brandkranen aan te wijzen, die geen
bluswaterfunctie meer hebben. Hiermee kunnen per direct de beheerskosten die gemeenten aan de
drinkwaterbedrijven betalen verlaagd worden.
Een eerste bedrag kan op korte termijn vrij gemaakt worden en overgeheveld worden voor
financiering van het gestapelde concept (de combinatie van waterwagen en een
watertransportsysteem).
Zie bijlage 1 voor de Infographic, Bluswater in Hollands Midden

1.2

Samenwerkende partijen

Om de invoering van het gewijzigde bluswatervoorzieningsconcept succesvol te laten verlopen blijft
het van groot belang dat alle betrokken partijen goed samen blijven optrekken. De afgelopen periode
heeft laten zien dat er veel samenwerkingsbereidheid is bij alle partijen en dat dit zijn vruchten
afwerpt.
Voor de volledigheid benoemen we deze partijen nog eens.
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Gemeenten binnen de veiligheidsregio Hollands Midden
Alle gemeenten binnen de veiligheidsregio Hollands Midden zijn verantwoordelijk voor de levering van
bluswater in hun gemeente.
De volgende gemeenten maken onderdeel uit van de veiligheidsregio Hollands Midden:
Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,
Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.
Drinkwaterbedrijven
Drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de constante levering van veilig drinkwater.
Binnen het gebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn drie waterleidingbedrijven actief. Te
weten: Oasen, Dunea en PWN. PWN heeft slechts een aandeel ongeveer 0.2% van het totaal aantal
brandkranen in Hollands Midden betreft. (Zie bijlage 3 voor de leveringsgebieden van de verschillende
Waterleidingsbedrijven in VRHM)
Veiligheidsregio Hollands Midden
De Brandweer Hollands Midden is de voornaamste gebruiker van de bluswatervoorziening. De
Brandweer Holland Midden maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

2 Aanpak en (project)organisatie
De gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid van adequaat bluswater. Om de beschreven resultaten te behalen vraagt een stevige
inspanning van alle betrokken partners en afstemming tussen alle partners.
De Veiligheidsregio Hollands Midden zal de regie op de afstemming op zich nemen. Van alle partners
wordt verwacht dat ze de implementatiewerkzaamheden binnen hun eigen begrotingen en
werkplanningen uitvoeren en capaciteit beschikbaar stellen om te komen tot afstemming.
Verantwoording over de voorgang van de uitvoering zal via de normale lijnen binnen de
Veiligheidsregio verlopen.

3 Projectplanning
3.1

Fasering

Het implementatieproject bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten.
0. Informatievoorziening
Het is van belang dat alle betrokken medewerkers van gemeenten, drinkwaterbedrijven en
veiligheidsregio/brandweer op de hoogte gebracht worden van het nieuwe bluswatervoorzieningsconcept.
Opstellen communicatieplan.
 Bepalen kernboodschap en communicatievorm
 Bepalen doelgroepen
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1. Convenant
Het is van belang dat er intensief samengewerkt wordt bij het ontwerpen en beheren van
drinkwaternetten met brandkranen, de omgeving van de brandkraan en de levering van bluswater via
het zogenaamde gestapelde concept. Om hiervoor goede afspraken te maken zal er een convenant
gesloten worden tussen alle individuele gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de
drinkwaterleidingbedrijven Oasen en Dunea en de Veiligheidsregio Hollands Midden. Hierin wordt in
ieder geval geregeld:
 Nadere concretisering van het adagium ‘maatschappelijk optimum. (te kijken vanuit de
maatschappelijke winst en niet alleen vanuit het eigen organisatiebelang).
 Het aanbod van de drinkwaterbedrijven om bluswater middels brandkranen te blijven leveren om
in een maatschappelijke behoefte te voorzien.
 Het aanbod van de brandweer om middels een gestapeld concept bluswater aan te voeren
middels waterwagens en watertransportsystemen.
 De verrekeningsafspraken tussen de gemeenten en de veiligheidsregio voor de extra kosten die
de veiligheidsregio moet maken om bluswater aan te voeren middels waterwagens en
watertransportsystemen.
 Afspraken over samenwerking bij het aanleggen van (zelfreinigend) drinkwaterleidingnetten bij
ontwikkeling van nieuwbouw als bij vervanging van een bestaand leidingnet.
 Afspraken om de vindbaarheid en bereikbaarheid van (ondergrondse) brandkranen te borgen.
 Afspraken over de betrouwbaarheid van brandweerbrandkranen en de onderhouds- en
beheerssystematiek.
 Afspraken over de verrekening van de kosten van niet meer voor de brandweer noodzakelijke
‘drinkwaterbedrijf-kranen’ tussen de drinkwaterbedrijven en gemeenten.

2. Afstoten overbodige, (niet meer voor de brandweer noodzakelijke) brandkranen
Wanneer het nieuw bluswaterbeleid van de brandweer wordt ingevoerd zou er feitelijk al direct
‘afstand’ gedaan kunnen worden van een groot aantal brandkranen. De verwachting is dat dan tussen
de 40% (Oasen) en 50% (Dunea) minder brandkranen voor de brandweer nodig zijn.
Dit kan door in elke gemeente, voor elk gebied, te bepalen welke, nu in het drinkwaterleidingnet
aanwezige, brandkranen voor de brandweer behouden moeten blijven en welke niet meer voor de
brandweer nodig zijn.
 Per gemeente de generieke type bebouwingen in kaart brengen. Dit bepaald de
bluswaterbehoefte van de brandweer.
 Onderzoek direct ook of er afwijkende type bebouwingen zijn die een hogere bluswater behoefte
vragen.
 Drinkwaterbedrijven maken de verwachte (blus)wateropbrengst per brandkraan inzichtelijk
 Verschil in bluswatervraag en drinkwateraanbod wordt inzichtelijk gemaakt.
 Gemeente of drinkwatermaatschappij tekenen cirkels van 100m om de brandkranen.
 Brandweer voert analyse uit en stelt voor welke brandkranen kunnen vervallen.
 In overleg tussen gemeente, drinkwaterbedrijf en brandweer wordt bepaald welke brandkranen
daadwerkelijk niet meer voor de brandweer nodig zijn en kunnen vervallen.
 Aanpassen onderhoudsovereenkomsten tussen Gemeente en drinkwaterbedrijf aan mindere
hoeveelheid brandkranen
 Gemeenten, drinkwaterbedrijven en brandweer bepalen gezamenlijk of en zo ja hoe er
herkenbaar onderscheid gemaakt gaat worden tussen brandweer-brandkranen en
drinkwaterleiding-kranen.
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3. Brandweer is voorbereid op werken met brandkranen op afstand tot 100 meter
 Gemeenten, drinkwaterbedrijven en brandweer zorgen voor de juiste informatie over de
brandkranen in de (geautomatiseerde) systemen van de brandweer.
 Brandweer gereed om over langere afstand ‘af te leggen’ vanaf een brandkraan
 Slangen eventueel aangepast op voertuig om snel afleggen uit te voeren.
 Al het repressieve brandweer personeel is geïnformeerd en indien nodig aanvullend geoefend.

4. Bepalen onderhoudssystematiek voor brandweer-brandkranen en conserveringssystematiek voor
drinkwater-kranen
 Stel in samenwerking tussen gemeenten, drinkwaterbedrijven en brandweer uitgangspunten op
die de betrouwbaarheid, zowel nat als droog, beschrijven.
 Onderzoek op welke wijze hier gezamenlijk zo efficiënt mogelijk een bijdrage aan geleverd kan
worden zonder dat er afgeweken wordt van de geldende verantwoordelijkheden.
 Bepalen een conserveringssystematiek voor drinkwater-kranen.

5. Implementatie gestapeld concept (Waterwagens en Watertransportsystemen (WTS))
5.1 Verwerven gestapelde concept voor pilot met 3 waterwagens en watertransportsystemen.
 Opstellen programma van eisen voor 3 waterwagens en watertransportsystemen.
 Verwerven / aanbesteden waterwagens en watertransportsystemen.

5.2 Voorbereiden pilot met het gestapelde concept (Waterwagens en Watertransportsystemen)
 Bepalen op welke 3 kazernes de waterwagens en watertransportsystemen gestationeerd gaan
worden.
 Bezetting voor waterwagens en watertransportsystemen worden opgeleid en geoefend.
 Al het repressieve brandweer personeel wordt geïnformeerd en aanvullend geoefend voor
samenwerking met nieuwe waterwagens en watertransportsystemen.
 Maak afspraken met de meldkamer over inzetvoorstellen en alarmering.
 Stel benodigde plannen en procedures op.
 Bepaal de onderzoeksopzet voor de pilotperiode:
o Testen systeem en systematiek.
o bepalen hoeveel systemen er uiteindelijk nodig zijn.
o Onderzoeken of het systeem ook defensief inzetbaar is (en daarmee de brandweer
mogelijk een eigen bijdrage kan leveren. (link met landelijke traject vervanging
dompelpompen)).

5.3 Uitvoeren pilot met het gestapelde concept (Waterwagens en Watertransportsystemen)
 Uitvoeren van de pilot conform de gemaakte inzet afspraken.
 Uitvoeren van het onderzoek conform de bepaalde onderzoeksopzet.
 Bijsturen.
 Evalueren van de uitkomsten van de pilot gestapelde concept (Waterwagens en
Watertransportsystemen).

5.4 Opstellen voorstel voor het definitieve aantal benodigde Waterwagens en Watertransportsystemen
 Opstellen voorstel voor het definitieve aantal benodigde Waterwagens en
Watertransportsystemen.
 Besluitvorming over definitieve aantal benodigde Waterwagens en Watertransportsystemen.
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5.5 Verwerven definitieve configuratie en aantallen gestapelde concept
 Vervolmaken programma van eisen voor waterwagens en watertransportsystemen.
 Verwerven / aanbesteden waterwagens en watertransportsystemen.

5.6 Voorbereiden invoering definitieve configuratie en aantallen gestapelde concept

5.7 Invoeren definitieve configuratie en aantallen gestapelde concept

6. Evaluatie nieuwe bluswatervoorzieningsconcept als geheel.
 Evaluatie nieuwe bluswatervoorzieningsconcept als geheel met gemeenten, drinkwaterbedrijven
en brandweer.

3.1 Mijlpalenplanning
Zie bijlage 2 ‘Mijlpalenplanning Implementatieproject’.
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Bijlage 1, Infographic, Bluswater in Hollands Midden

Bijlage 2, Mijlpalenplanning Implementatieproject
#

Activiteit

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
startdatum einddatum 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft
Regionaal Beleidsplan 2020 - 2023
RBP 2024-2027

Besluitvorming AB VRHM

29-11-2018

0. Informatiesessies

1-7-2018 31-12-2018

1. Convenant

1-7-2018

1-7-2019

2. Afstoten overbodige brandkranen

1-10-2018

1-10-2019

3. Brandweer voorbereid op brandkraan op 100
meter

1-10-2018

1-10-2019

1-1-2019

1-10-2019

4. Bepalen onderhouds- en conserverings
systematiek brandkranen

5. Implementatie gestapeld concept (waterwagen en WTS)
5.1 Verwerven 3 waterwagens en
watertransportsystemen voor pilot

1-7-2018

5.2 Voorbereiden pilot gestapeld concept,
Waterwagens en Watertransportsystemen

1-1-2019 31-12-2019

5.3 Uitvoeren pilot gestapeld concept,
Waterwagens en Watertransportsystemen

1-4-2020 31-12-2022

5.4 Voorstel voor definitieve invulling gestapeld
concept

1-4-2022

5.5 Verwerven definitieve configuratie en
aantallen gestapelde concept

1-1-2023 31-12-2023

5.6 Voorbereiden invoering definitieve
gestapelde concept

1-1-2023

5.7 Invoeren definitieve gestapelde concept

1-7-2024

6. Evaluatie nieuwe bluswatervoorzieningsconcept als geheel.

1-4-2020

1-10-2022

1-7-2024

1-3-2022
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Bijlage 3, Leveringsgebieden drinkwaterbedrijven in VRHM

Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige
bluswatervoorziening
Algemeen bestuur VRHM d.d. 28 juni 2018

Maatschappelijk optimum (1)
Drinkwaterbedrijven:
• Primaire verantwoordelijk
voor het leveren van
kwalitatief goed drinkwater.
• Levert bluswater middels
brandkranen.

Brandweer Hollands Midden:
• Verantwoordelijk voor het
leveren van brandweerzorg.

Gemeenten:
• Aandeelhouders van de
drinkwaterbedrijven (Oasen,
Dunea en PWN).
• Verantwoordelijk voor
brandweerzorg (Wet
Veiligheidsregio’s)
• Verantwoordelijk voor de
bluswatervoorziening.
• Beheerder openbare ruimte.

Maatschappelijk optimum (2)
Kwalitatief
drinkwater

Adequate levering
bluswater

Minimaal een gelijkblijvend
kwaliteitsniveau aan beschikbaar
bluswater op ten opzicht van de
situatie op 1 juni 2016

Hoe kunnen we maatschappelijk
optimum behalen?

Risicogericht

Projectopdracht vanuit Dagelijks Bestuur (15 september 2016)

“Hoe kunnen we in samenspraak met de waterleidingbedrijven, gemeenten en Brandweer
Hollands Midden, voor (minimaal) de komende 20 jaar, voorzien in een adequate levering
van bluswater ten behoeve van brandbestrijding en hoe kunnen we dit implementeren?”

Gezamelijk

Projectaanpak tot nu toe
•

Onderzocht de Belangen, behoeften en mogelijkheden
van alle partijen.

• Mogelijke ‘bluswatervoorzieningsconcepten’ bepaald.
• Beoordelingscriteria bepaald.
• Beoordeling gedaan van de concepten.

• Projectie uitgevoerd van het bluswaterconcept
op twee referentiegemeenten (Leiden en Nieuwkoop).
• Analyse uitgevoerd en het voorliggende concept geadviseerd.

Onderzochte concepten
17 concepten onderzocht/beoordeelt:
Gebruik blijven maken van (ondergrondse)brandkranen:
 1. Handhaven / invoering huidige drinkwaterleidingbeleid, zonder aanpassingen.
 2. Invoering huidige drinkwaterleidingbeleid, met aanpassingen op verzoek van de brandweer.
 3. Brandkraan binnen 100m van object aanwezig (i.p.v. nu 40 meter).
 4. Brandkraan binnen 200m van object aanwezig (i.p.v. nu 40 meter).
 5. Brandkraan op een ‘strategische plek’ verder dan 200 meter van een object.
 6. Inzet van een 2e TS om water vanaf een verderop gelegen brandkraan met (voldoende
debiet) naar 1e TS te brengen.
Geen gebruik meer maken van (ondergrondse)brandkranen, maar:
Inzet van watertankwagens:

7. Watertankwagen bij de brandweer.

8. Watertankwagen ondergebracht bij een derde partij.
Gebruik maken van open water:

9. Bestaand open water.
 10. Bestaand open water + verbetering (meer watergangen, betere bereikbaarheid).
 11. Bluswaterriool.
 12. Gebruik van blusvijvers.
 13. Hemelwateropvangbassins (onder de bestrating).
Andere concepten:
 14. Separaat bluswaterleidingnet, niet zijnde het drinkwaterleidingnet (onder druk).
 15. Geboorde putten.
 16. Schuimblusvoertuigen (drukluchtschuim systemen b.v. One Seven®).
 17. Woningsprinklers.

Conclusies:
•
Water is en blijft noodzakelijk voor adequate brandbestrijding.
•
Brandkraan blijft nodig voor een adequate bluswatervoorziening.
•
Enkelvoudig concept levert onvoldoende bluswater, aanvulling
nodig > Het gestapelde concept.

Vervolgstappen
•

Besluitvorming in Algemeen Bestuur

Deze besparing
wordt beschikbaar
gesteld voor de pilot

• Onderscheid maken in brandkranen en waterbedrijfkranen
en differentiëren in onderhoudsfrequentie levert besparing op.
• Brandweer voorbereiden op werken met nieuwe concept
• Onderzoek naar aangepast onderhoud en beheer van
brandkranen

• Pilot met 3 watertankwagens met een watertransportsysteem 500
• Analyse van de bevindingen uit de pilot
• Definitieve besluitvorming door bestuur VRHM in 2023

Financiering pilot-fase 2020-2023
•

Door onderscheid te maken in brandkranen en waterbedrijfkranen
en te differentiëren in onderhoudsfrequentie wordt bespaard op kosten.
Het geld dat op deze manier vrij komt is voldoende voor de bekostiging
van de pilot. Gezien over alle HM-gemeenten heen.

•

Gemeenten betalen dan minder aan de drinkwaterbedrijven voor het
beheer en onderhoud van brandkranen en betalen een vergelijkbaar
bedrag aan de veiligheidsregio voor de watertank-wagens met een
watertransportsysteem 500.

•

Waarom nu nog geen inzicht per gemeente?
•

•
•
•
•

Voor het bepalen van de overbodige brandkranen, zal elke brandkraan, zijn
omgeving en de aanwezige risico objecten beoordeeld moeten worden.
‘Brandkraandichtheid’ is per gemeente verschillend.
Bijzondere bebouwingssituaties per gemeente zijn van invloed.
Afwijkende afspraken tussen drinkwaterleidingsbedrijven en gemeenten zijn
van invloed.
De vervangen van het huidige net is reeds ingezet en gaat met 1 à 2% per
jaar.

Financiering na 2023
•

Door het maken van onderscheid brandkranen en waterbedrijfkranen en te
differentiëren in onderhoudsfrequentie is er bij gemeenten geld vrij
gekomen.

•

Door nieuwe afspraken over het beheer en onderhoud van brandkranen
en overbodige brandkranen is de verwachting dat de kosten voor de
gemeenten verder verlaagd zullen worden.

•

De Brandweer onderzoek de mogelijkheid om een deel van hun
investeringsbudget ‘grootwatertransport’ te gebruiken voor de investering
in waterwagens met watertransportsysteem.

•

Op dit moment is nog niet te zeggen of de lagere kosten op het beheer en
onderhoud van brandkranen, tezamen met een deel van het
brandweerbudget ‘grootwatertransport’, voldoende is voor een budget
neutrale bekostiging van het nieuwe bluswaterconcept

•

Dit wordt tijdens de pilot duidelijk. Op basis van die uitkomsten zal het
Bestuur VRHM medio 2023 om een definitief besluit gevraagd worden

Samengevat
• Doorvoeren zelfreinigend drinkwaternet levert behoud van de drinkwaterkwaliteit
tegen de laagst mogelijke kosten.
• Dit betekent dat niet (meer) overal voorzien kan worden in adequaat bluswater.
• De drinkwaterbedrijven willen blijven voorzien in bluswater via brandkranen, daar
waar mogelijk.
• Om aan het bluswater kwaliteitsniveau van 1 juni 2016 te blijven voldoen, is een
aanvulling op de brandkranen noodzakelijk.
• Deze aanvulling is het meest kosten efficiënt vorm te geven, door het
implementeren van een gestapelde concept middels “waterwagens met een
watertransportsysteem 500”.
• De precieze uitvoering en aantallen benodigde systemen, volgt uit een pilot met 3
systemen in de periode 2020 - 2022.
• De (financiële) consequenties worden in die periode per gemeente duidelijk.
• Financiering van de pilot kan gedekt worden door het maken van onderscheid
brandkranen en waterbedrijfkranen en te differentiëren in onderhoudsfrequentie is
er bij gemeenten geld vrij gekomen.
• Gemeenten, Drinkwaterbedrijven en Brandweer Hollands Midden gaan –
ondersteund vanuit VRHM opzoek naar de mogelijkheid om het gestapelde concept
vorm te geven binnen de huidige financiële dekking voor bluswater.
• Definitieve besluitvorming van het bluswatervoorzieningsconcept vindt plaats in
2023.
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1. Samenvatting voorstel
Het Regionaal Crisisplan bestaat uit 2 delen. Deel 1 beschrijft het totale stelsel van de
crisisbeheersing. Deel 2 bestaat uit de uitwerking van de processen van afzonderlijke kolommen. Het
samenstel van de afzonderlijke monodisciplinaire deelprocesplannen (delen 2) van het Regionaal
Crisisplan liggen nu voor ter besluitvorming. Na analyse blijkt dat de afzonderlijke deelprocesplannen
niet strijdig zijn en de deelprocessen op elkaar aansluiten. De monodisciplinaire deelprocesplannen
worden vastgesteld door de kolommen. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om in te stemmen
met de vaststelling van het samentel van de deelprocesplannen en vast te stellen dat de
deelprocesplannen van de kolommen op elkaar aansluiten.

2. Algemeen
Onderwerp:

Deelprocesplannen
(delen 2) Regionaal
Crisisplan

Opgesteld door:

Veiligheidsregio Hollands Midden
Crisisbeheersing
Leendert Klok
MDOP
29 november 2018

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Afgestemd met:
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A.2

Bijlage(n):

Portefeuille:

H.J.J. Lenferink (DB)
J.J. Zuidijk (VD)
N.v.t.

Status:

Deelprocesplannen
Bevolkingszorg, Brandweerzorg,
Geneeskundige zorg, Politiezorg
Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen dat de deelprocesplannen door de kolommen worden vastgesteld;
2. Het samenstel van de deelprocessen vast te stellen (de deelprocesplannen zijn niet tegenstrijdig
en sluiten op elkaar aan).

4. Toelichting op het besluit
In de deelprocesplannen (delen 2) van het Regionaal Crisisplan zijn de deelprocessen van
politiezorg, brandweerzorg, bevolkingszorg en de geneeskundige zorg beschreven. Het
multidisciplinaire belang van het beschrijven van de deelprocessenplannen is dat deze processen op
elkaar aansluiten en niet tegenstrijdig zijn. Uit analyse van MDOP blijkt dat de deelprocessen niet
tegenstrijdig zijn en op elkaar aansluiten. Daarmee zijn de delen 2 een belangrijke aanvulling op deel
1 van het Regionaal Crisisplan.
De deelprocesplannen worden door de kolommen vastgesteld. De deelprocessenplannen worden als
een samenhangend geheel ter instemming aangeboden in de besluitvormingslijn van VRHM.

Voor het beschrijven van de deelprocesplannen is gebruik gemaakt van de landelijke Referentiekader
Regionaal Crisisplan. Toch zijn er wel verschillen ontstaan in de uitwerking per kolom. Dat is
verklaarbaar. De politie beschrijft alleen de onderlinge verbinding van de processen: de uitwerking
van de afzonderlijke processen zijn al elders in andere interne documenten gedaan. Bevolkingszorg
kent een uitgebreidere omschrijving omdat dit het document is waarin de processen beschreven zijn.
Bevolkingszorg als proces bestaat vrijwel alleen indien er een opgeschaalde situatie is, dus dit is voor
deze kolom de plek om de processen uit te werken. Daarnaast betreft het hier een update van een
reeds bestaande uitwerking van de deelprocessen.
Op 7 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur van VRHM de laatste versie van het Regionaal
Crisisplan vastgesteld en ingestemd dat de kolommen voor 1 juli 2018 de deelprocesplannen
uitwerken. Het uitwerken van deelprocesplanen is uitgevoerd. In de vergadering van het Dagelijks
Bestuur van 8 november 2018 is aangekondigd dat het deelplan Bevolkingszorg op het onderdeel
crisiscommunicatie zal worden aangepast. Deze aanpassing zal mondeling worden toegelicht in de
vergadering van het Algemeen Bestuur.

5. Kader
Referentiekader Regionaal Crisisplan.

6. Consequenties
Financieel / Materieel / Juridisch / Overig / Capaciteit: n.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
n.v.t.

8. Implementatie en communicatie
-

-

Na besluitvorming door het AB worden de deelprocesplannen aangeboden aan de werkgroep
MDOP. De leden van deze werkgroep verspreiden het RCP onder alle crisisfunctionarissen uit de
eigen kolom die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van de VRHM. De secretaris van
MDOP draagt zorg voor de verspreiding van het RCP bij de multidisciplinaire crisisfunctionarissen
van de crisisteams (voorzitters, IM-functionarissen, communicatieadviseurs ROT en
woordvoerders CoPI). De vertegenwoordigers van de betrokken crisispartners dragen zorg voor
de implementatie en verspreiding van het RCP binnen de eigen (crisis)organisatie.
De deelprocesplannen (delen 2) wordt in het MAB gezet.

9. Bijlagen
Deelprocesplan Bevolkingszorg
Deelprocesplan Brandweerzorg
Deelprocesplan Geneeskundige zorg (versie 8 oktober 2018)
Deelprocesplan Politiezorg

10. Historie besluitvorming
7 december 2017 Algemeen Bestuur stemt in met uitwerking deelprocesplannen.
8 november 2018 Dagelijks Bestuur stemt in met het samenstel van de afzonderlijke
monodisciplinaire deelprocesplannen (delen 2) van het Regionaal Crisisplan.
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1 Deel A: Beheer
1.1.1.1 Inleiding

Dit document beschrijft de gemeentelijke crisisorganisatie. In het bijzonder de gemeentelijke
processen ten behoeve van de bevolkingszorg. Met dit deelplan wordt een nadere uitwerking
gegeven aan het Regionaal Crisisplan (deel bevolkingszorg) van Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM). Het Regionaal Crisisplan van de VRHM beschrijft de multidisciplinaire organisatie, taken
en verantwoordelijkheden. Het deelplan Bevolkingszorg beschrijft het monodisciplinaire
gemeentelijke deel daarvan.

Wettelijk kader

De Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) schrijft voor dat het Regionaal Crisisplan in ieder geval de
maatregelen en voorzieningen bevat die gemeenten treffen met betrekking tot rampenbestrijding en
crisisbeheersing. In de VRHM zijn onder de noemer bevolkingszorg de volgende processen
uitgewerkt:

Crisiscommunicatie

Publieke zorg

Omgevingszorg

Informatie

Ondersteuning

Nafase

Vaststelling

Een deelplan treedt in werking zodra het deelplan is vastgesteld door het bestuur van de
veiligheidsregio.

Beheer

De coördinerend functionaris organiseert het beheer van het deelplan.

Verspreiding

Het bestuur van de VRHM is wettelijk verplicht om het Crisisplan met de daarbij behorende
(deel)plannen en de wijzigingen ter kennisneming te sturen aan de commissaris van de Koning.
Daarnaast wordt het deelplan Bevolkingszorg en de wijzigingen ter kennisneming verstuurd aan:
- alle deelnemende gemeenten;
- de Hoofdofficier van Justitie;
- de bestuursorganen die binnen de gemeentegrenzen belast zijn met de
aangelegenheden betreffende de waterstaatzorg, indien het plan voor de
waterstaatzorg van belang is.
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2 Deel B: Algemeen
Inleiding

De Veiligheidsregio Hollands Midden biedt hedendaagse en realistische bevolkingszorg.
Onder hedendaagse bevolkingszorg wordt verstaan dat de bevolkingszorg aansluit op de
zorgbehoefte van de maatschappij. Gezien de ontwikkelingen die bevolkingszorg de laatste
jaren heeft ondergaan is dit een relevant begrip. De collectieve rouwverwerking van bijvoorbeeld
familiedrama’s of het gebruik van sociale media is in toenemende mate merkbaar en daar moet
je als bevolkingszorg rekening mee houden en op in kunnen spelen.
Realistische bevolkingszorg sluit aan op het handelen van burgers en professionals en op
realistisch incidenten. Hierbij is het streven om de werkzaamheden in het kader van
bevolkingszorg zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de reguliere werkzaamheden. Tevens
geldt dat daar waar andere partijen beter in staat zijn om een taak uit te voeren, het de voorkeur
heeft om deze taak bij die partij te beleggen. Dit neemt niet weg dat de regie en
verantwoordelijkheid wel bij de gemeente blijft.
Op basis van de bovengenoemde twee uitgangspunten werkt bevolkingszorg binnen de VRHM
vanuit de volgende visie :

Bevolkingszorg Hollands Midden richt zich op het stimuleren van de
zelfredzaamheid van de maatschappij en verleent actieve zorg aan mensen
die dat nodig hebben.
Deze visie is gebaseerd op onderstaande visie-elementen.
De gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden:
1.

Rekenen er op dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na
een crisis neemt1.
Betekenis:

De gemeente communiceert regelmatig met de samenleving wat de grenzen
van de door de overheid te leveren zorgverlening(s-capaciteit) is.

De gemeente geeft aan wat zij daarbij van de samenleving tijdens een crisis
verwacht.

De gemeente geeft tijdens een crisis relevante informatie over (de effecten
van) de crisis, zodat de samenleving in staat wordt gesteld haar
verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

2.

Stemmen haar bevolkingszorg af op de zelfredzaamheid van de samenleving.
Betekenis:

De gemeente stimuleert en faciliteert waar nodig tijdens en na een crisis de
zelfredzaamheid van de samenleving zonder de verantwoordelijkheid voor
het handelen over te nemen.

1 De uitwerking van dit visie-element wordt in de ‘koude’ situatie verwerkt in risicocommunicatiecampagnes. Tijdens crises is dit
onderdeel van crisiscommunicatie. Het is niet de bedoeling om specifieke risicocommunicatiecampagnes te voeren over wat de
grenzen zijn van de hulpverleningscapaciteit.
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De gemeente richt zich tijdens en na een crisis vooral op de zorg aan
verminderd zelfredzamen.

Maken gebruik van de spontane hulp uit de samenleving.2
Betekenis:

De gemeente laat burgers helpen zeker zolang de hulpdiensten nog niet
volledig zijn opgeschaald.

De gemeente accepteert specialistisch hulpaanbod van burgers.

De gemeente stimuleert (indien nodig) hulp uit de samenleving.

3.

4.

Bereiden zich daar waar het om verminderd zelfredzamen gaat voor tot een
vastgesteld zorgniveau, aangeduid als ‘voorbereidende bevolkingszorg’. De
‘restzorg’ leveren zij op basis van veerkracht en improvisatie wat wordt
aangeduid als ‘geïmproviseerde zorg’.
Betekenis:

De gemeente bereidt zich realistisch voor tot een redelijk zorgniveau.

De gemeente toont veerkracht en levert geïmproviseerde zorg daar waar het
vastgestelde zorgniveau wordt overschreven.

De door de gemeente te leveren bevolkingszorg tijdens een crisis is in figuur 1 samengevat:

Uitvoeringskader
Op basis van de geformuleerde visie wordt voor de uitvoering van Bevolkingszorg het volgende
kader meegegeven:


De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor de crisisbeheersing, maar dit betekent niet
automatisch dat zij ook uitvoering geven aan de crisisbeheersingstaken. Daar waar andere

2 Met name met betrekking tot de processen van bevolkingszorg en het verlenen van eerste hulp.
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partijen beter geëquipeerd zijn voor een taak heeft het de voorkeur om de taak bij deze partij
te beleggen. De regie en verantwoordelijkheid blijft echter wel bij de gemeente.
Voor de taakuitvoering in de crisisbeheersing dient zo veel mogelijk aangesloten te worden
bij dagelijkse werkzaamheden van gemeentelijke functionarissen. Indien dat niet kan, omdat
de bevolkingszorgtaak toch afwijkende werkzaamheden vereist, verdient het de voorkeur
om deze taak te laten uitvoeren door instanties die deze werkzaamheden wel in hun
reguliere takenpakket hebben.

Dit kader is vooral van belang voor het beantwoorden van de vraag: ‘Hoe gaan we het
organiseren?’. Deze vraag wordt beantwoord in deel C van het Deelplan Bevolkingszorg.
Ad hoc en regulier
Bij de beschrijving van de taken en organisatie van de processen wordt gesproken over ‘ad hoc’
en ‘regulier’.
Onder ad hoc wordt verstaan dat gebruik gemaakt wordt van beschikbare capaciteit, zonder dat
deze capaciteit vooraf aangewezen is voor een functie in de crisisorganisatie. Het kan dan gaan
om gemeentelijke medewerkers, maatschappelijke organisaties en/of redzame omstanders. Aan
de gemeentelijke medewerkers wordt aangegeven dat zij altijd aangewezen kunnen worden om
een rol te vervullen in de crisisorganisatie. Volstaan kan worden met een algemene toelichting
op hoofdlijnen van de crisisorganisatie en de taken van de gemeente ten tijde van crises.
Onder regulier wordt verstaan de inzet van medewerkers die hun dagelijks werk uitvoeren in
bijzondere omstandigheden. Dit geldt ook voor de inzet van externe expertises waarvan in de
dagelijkse praktijk gebruik wordt gemaakt. Volstaan kan worden met een algemene toelichting
op hoofdlijnen van de crisisorganisatie, de taken van de gemeente ten tijde van crises en de
bijzondere omstandigheden waar zij mee te maken kunnen krijgen bij hun taakuitvoering.
Crisisorganisatie
De visie zoals deze hiervoor is besproken is gelegd op de bevolkingszorg activiteiten binnen de
VRHM. Dit leidt tot een aantal thema’s voor bevolkingszorg. In figuur 2 staan de thema’s
geclusterd in processen. Hierbij is de huidige indeling van het Regionaal Crisisplan (onderdeel
Bevolkingszorg) zo veel mogelijk vastgehouden.
Figuur 2: clustering thema’s

Proces

Thema

Crisiscommunicatie
Publieke zorg

Crisiscommunicatie
Opvang en verzorgen
Bijzondere uitvaartzorg
(zelf)registratie
Milieubeheer
Bouwbeheer
Ruimtebeheer
Verwanteninformatie
Schade
Informatiemanagement
Bestuursondersteuning
Facilitaire ondersteuning

Nafase
Omgevingszorg

Informatie

Ondersteuning
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Team
Bevolkings-

Onderstaand figuur 3 beschrijft het organisatiemodel van de processen en thema’s. Het Team
Bevolkingszorg stuurt de uitvoering op de verschillende thema’s aan.

zorg
Figuur 3: Organisatiemodel

Informatiecoördinator (IC)

Projectleider Nafase

Basis opschalingsmodel
Dit model is een basismodel dat gezien moet worden als opschalingsmodel. In het basismodel
zijn de meest voorkomende taken tijdens crises geborgd. De crisisorganisatie is echter flexibel
in te zetten. Afhankelijk van het incident kan aan bepaalde taken wel of geen behoefte zijn en
dus wel of niet buiten beschouwing gelaten worden. Het organisatiemodel geeft ook geen
uitputtende lijst van taken waar het TBZ verantwoordelijk voor is. Er zijn incidenten denkbaar
waarbij ondersteuning vanuit andere reguliere beleidsvelden van de gemeenten of externe
partners wenselijk is. Bijvoorbeeld bij een incident op een school (afdeling onderwijs), of een
sociaal onrust incident (afdeling maatschappelijke ontwikkeling).
Niet alleen de crisisorganisatie is flexibel, ook het TBZ zelf. Het TBZ bestaat uit een vaste kern
van voorzitter, Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie (Hto-C) of een gemandateerde
namens het Hto-C, MOV’er en Informatiecoördinator. Afhankelijk van het incident worden
hoofden taakorganisaties of reguliere afdelingsmanagers toegevoegd aan de vaste kern. Ook
externe liaisons kunnen naar behoefte het TBZ komen versterken. Het gaat erom in te
schakelen wie op dat moment nodig wordt geacht. De voorzitter van het TBZ is niet alleen
technisch voorzitter van de TBZ-vergadering, maar houdt ook aandacht voor alle processen
en thema’s en is daarin specifiek verantwoordelijk voor de opstart van de nafase.
Officier van
Dienst
Bevolkingszorg

Wanneer er sprake is van een Commando Plaats Incident (CoPI) neemt de Officier van Dienst
Bevolkingszorg (OvD-Bz) namens de getroffen gemeente daarin plaats. De OvD-Bz is daarbij
op operationeel niveau verantwoordelijk voor de bevolkingszorgprocessen en stemt
multidisciplinair af in het CoPI. Bij een GRIP 1 heeft de OvD-Bz contact met de voorzitter TBz
of eventueel direct contact met de hoofden van de ingezette processen. Bij een opschaling
naar GRIP 2 heeft de OvD-Bz contact met de stafsectie bevolkingszorg in het ROT (dit is de
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formele lijn). De functie van OvD-Bz wordt per cluster ingevuld door de betreffende gemeenten
zodat er een onderlinge uitwisseling ontstaat en kan het zo zijn dat een OvD-Bz van de
getroffen gemeente niet de lokale persoon is. De drie kerntaken van de OvD-Bz zijn het
deelnemen aan het CoPI, zorgdragen voor de opstart en leiding van de gemeentelijke
processen (bevolkingszorg) en gemeentelijke functionarissen in het inzetgebied CoPI en
zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie.

Leiding en
coördinatie

De leiding en coördinatie is als volgt:

De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden is
eindverantwoordelijk voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing.


Het beleidsteam (BT) is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing en wordt
voorgezeten door de burgemeester of, in het geval van een regionaal beleidsteam
(RBT), door de voorzitter van de veiligheidsregio. De gemeentesecretaris in het BT
adviseert het BT over de bevolkingszorgprocessen. De Medewerker Openbare
Veiligheid (MOV) in het BT is procesbewaker van de vergadering.



Het Regionaal Operationeel Team (ROT) is multidisciplinair verantwoordelijk voor de
regionale operationele aansturing en wordt geleid door de Operationeel Leider (OL).
Voor de bevolkingszorgprocessen geldt dat de AC-Bz in het ROT aanspreekpunt en
eindverantwoordelijk is. De stafsectie Bevolkingszorg (bestaande uit een algemeen
commandant en staffunctionaris) vertegenwoordigt de gemeente en stuurt het TBz
aan. Het TBz voedt de stafsectie Bevolkingszorg met gemeentelijke informatie om in
te brengen in het multidisciplinaire overleg.



Het Team Bevolkingszorg (TBz) is monodisciplinair verantwoordelijk voor de taken
binnen de bevolkingszorgprocessen. De voorzitter van het TBz heeft nauwe
contacten met de AC-Bz in het ROT om via de formele lijn opdrachten af te stemmen
en eventuele informatie uit te wisselen. De hoofden taakorganisatie (HTO’s) binnen
het TBz geven leiding aan teamleiders van diverse uitvoerende teams binnen een
taakorganisatie.
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Informatiemanagemen

Bij een GRIP 1 neemt de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) plaats in het
Commando Plaats Incident (CoPI) en is hij/zij verantwoordelijk om de
bevolkingszorgprocessen aan te sturen. De OvD-Bz stemt besluiten af met de
vertegenwoordigers van de overige kolommen in het CoPI. Hij/zij rondt na het incident
de eigen werkzaamheden af en draagt lopende zaken over aan de reguliere
gemeentelijke organisatie.

Binnen de crisisorganisatie is informatie-uitwisseling en een goede informatiepositie essentieel.
Binnen bevolkingszorg in de VRHM is dit als volgt geregeld:

t







Toegang tot LCMS
Het TBZ is aangesloten op het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) via de
informatiecoördinator (IC). De IC voert en haalt in het LCMS gemeentelijke informatie in en
op die voor de andere kolommen van belang zijn. Dit doet hij/zij onder het tabblad
‘Bevolkingszorg’ in LCMS.
Het BT is ook aangesloten op het LCMS. De Informatiemanager (IM) voert en haalt hier
informatie in en op die op bestuurlijk niveau van belang zijn. Dit doet hij/zij onder het tabblad
‘BT’ in LCMS.
De taakorganisatie crisiscommunicatie is aangesloten op LCMS via de
omgevingsanalisten, de informatiecoördinator, de communicatieadviseur ROT en de HtoC. Het tabblad ‘Crisiscommunicatie’ in LCMS wordt gevuld door de IC uit de taakorganisatie
of de comm ROT als de IC er niet is.

De informatie-uitwisseling tussen het CoPI, het ROT en het TBz vindt op verschillende manieren
plaats:
Via LCMS

Tussen de informatiemanagers in het ROT en het CoPI (multidisciplinair);

Tussen de informatiecoördinator in het TBz en de informatiemanager in het ROT
(monodisciplinair);

Tussen de informatiecoördinator in het TBz en de informatiemanager in het CoPI
(multidisciplinair);

Tussen de informatiecoördinator in het TBz en de informatiecoördinator van de
taakorganisatie crisiscommunicatie (monodisciplinair)

Pagina 12

Deelplan Bevolkingszorg Veiligheidsregio Hollands Midden

Via de telefoon

Tussen CoPI en ROT (multidisciplinair): door de Leider CoPI en de Operationeel Leider;

Tussen CoPI en ROT (monodisciplinair): door de OvD-Bz en de staffunctionaris BZ;

Tussen CoPI en TBz (monodisciplinair): door de OvD-Bz en de voorzitter of een van de
HTO’s;

Tussen de stafsectie BZ in het ROT en TBz (monodisciplinair): door de staffunctionaris BZ
en MOV’er in het TBz.
Gebruikspartners van LCMS zijn:

Alle 25 veiligheidsregio’s (brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeente);

De politie;

NCC (Nationaal Crisiscentrum);

LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum);

GHOR-regio’s (netwerk van zorginstellingen);

Een aantal waterschappen.
Alarmering

Afhankelijk van de situatie wordt de bevolkingszorgorganisatie gealarmeerd en opgeschaald.
Alarmering is doorgaans gekoppeld aan het opschalingsniveau van GRIP. GRIP is een aanduiding
voor de mate van multidisciplinaire opschaling vanwege een incident, ramp of crisis. De opschaling
hangt direct samen met de ernst, omvang en effecten van het incident. Opschaling is dus
situatieafhankelijk. In totaal zijn er vijf GRIP-niveaus (1 tot en met 5): de dagelijkse incidenten vallen
hier niet onder. Als toevoeging op de alarmering is het Protocol Alarmering.
GRIP 1: Het incident is lokaal en ter plaatse is multidisciplinaire afstemming nodig in het Commando
Plaats Incident (CoPI). Vanaf GRIP 1 neemt namens Bevolkingszorg (de gemeente) een OvD-Bz
plaats in het CoPI. Per incident beslist de OvD-Bz of en zo ja, welke functies en/of volledige
processen van bevolkingszorg opgestart worden. Er kan asynchroon worden opgeschaald. Dit houdt
in dat de opschaling niet-gelijktijdig hoeft te verlopen. De HTO’s, teamleiders en medewerkers van
de teams die in werking treden worden vervolgens gealarmeerd. Hardpiketfuncties worden via de
pager gealarmeerd en zachtpiketfuncties worden via de telefoon gealarmeerd en verzocht op te
komen door middel van de alarmeringscomputer OOV-alert.
GRIP 2: Bij een GRIP 2 worden, naast de OvD-Bz, automatisch de volgende functies gealarmeerd
door de gemeenschappelijke meldkamer:

de stafsectie BZ (AC-Bz en staffunctionaris)

de communicatieadviseur ROT

de HTo-C

de informatiecoördinator ((IC) TBz
Het TBz komt bij elkaar op het gemeentehuis van de gemeente waar het incident zich bevindt. Het
is situatieafhankelijk of een voltallig TBz nodig is of alleen een aantal hoofden taakorganisaties.
GRIP 3 en 4: Bij GRIP 3 en GRIP 4 worden, naast de bovengenoemde functionarissen, ook de leden
van het (regionaal) beleidsteam (BT) gealarmeerd door de gemeenschappelijke meldkamer. Dit zijn
de adviseurs van de voorzitter van het BT inclusief de informatiemanager. Voor de gemeentelijke
crisisorganisatie zal, ook weer situatieafhankelijk, gekeken worden wat er aan processen en mensen
op dat moment nodig is. Deze opschaling kan plaatsvinden indien er sprak is van maatschappelijke
onrust, schaarste of een andere bestuurlijke gevoeligheid.
GRIP 5: Bij GRIP 5 gaat het om bovenregionale incidenten. Dat betekent dat een ramp of crisis zich
over meer dan één veiligheidsregio uitstrekt. De voorzitters van de (betrokken) veiligheidsregio’s
stemmen af wie de bestuurlijke en operationele afhandeling coördineert. Mocht er geen duidelijk
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brongebied zijn dan coördineert de regio die het best geëquipeerd is. De coördinerend operationeel
leider onderhoudt het contact met de andere operationeel leiders van de andere regio’s.
Daarnaast kan de taakorganisatie crisiscommunicatie (To-C) ook asynchroon worden ingezet bij
incidenten of situaties waarbij de maatschappelijke impact en/of onrust daar om vraagt.
Opkomsttijden

Binnen de crisisorganisatie geldt voor de meeste functionarissen een opkomsttijd van 90 minuten.
Volgens de Wvr’s dient de opkomst voor een aantal functionarissen geborgd te worden. Voor de
volgende functies gelden de afwijkende opkomsttijden:
Functie/ team

Middel borging/ piketvorm

Opkomsttijd3

Beleidsteam(BT)
- (loco) burgemeester

(interne) vervangingsregeling

60 min.

- adviseur bevolkingszorg (GS)

(interne) vervangingsregeling

60 min.

- adviseur crisisbeheersing (ACB)

Sub regionale pool

60 min.

- informatiemanager

Hard piket o.b.v. regionale pool

60 min.

- communicatieadviseur BT

Kanspiket o.b.v. regionale pool

60 min.

overige (m.u.v. operationele diensten)

Kanspiket

60 min.

- algemeen Commandant Bevolkingszorg

Hard piket o.b.v. regionale pool

45 min.

- staffunctionaris Bevolkingszorg

Hard piket o.b.v. regionale pool

60 min.

- communicatieadviseur ROT

Hard piket o.b.v. regionale pool

45 min.

- leidinggevende informatiemanagement

Hard piket o.b.v. regionale pool

30 min.

Sectie Bevolkingszorg (ROT)

- functionaris crisiscommunicatie

30 min.

Team Bevolkingszorg (TBz)
- informatiecoördinator

Hard piket o.b.v. regionale pool (oost/west)

60 min.

- hoofd taakorganisatie communicatie (of plv.)

Hard piket o.b.v. regionale pool

30 min.

- hoofd taakorganisatie publieke zorg
90 min
Commando Plaats Incident (CoPI)
- officier van Dienst Bevolkingszorg

Hard piket o.b.v. (sub)regionale pool

60 min.

- communicatieadviseur CoPI

Hard piket

30 min.

NB. Voor de opkomsttijden bij communicatie geldt dat snelle en feitelijke berichtgeving over het
incident of de crisis de voorkeur heeft boven de opkomsttijd. Uiteraard moet het eventueel niet
voldoen aan de opkomsttijd verklaard kunnen worden.
Op-en
afschaling

Na afloop
van crises

Naast de hulpdiensten in het CoPI heeft de OvD-Bz ook mandaat om multidisciplinair op te schalen
als dat nodig is. Tevens kan hij/zij de gemeentelijke crisisorganisatie op- en afschalen. Het kan zijn
dat bij een GRIP 2 het ROT multidisciplinair besluit om af te schalen, maar dat de gemeentelijke
acties vereisen dat de gemeentelijke crisisorganisatie operationeel blijft.
Bij afschaling van de crisisorganisatie zorgt de OvD-Bz er samen met de HTO’s voor dat de
overdacht van lopende activiteiten richting de projectleider nafase gaat. Dit alles gebeurt onder
leiding en verantwoordelijkheid van de voorzitter TBz. De projectleider preparatie nafase sluit
gedurende de crisis aan in het TBz en zorgt ervoor dat eventuele acties voor de nafase gemonitord
en opgepakt worden. Dit gaat met name om de zorg aan zowel individuele betrokkenen als zorg aan
de samenleving als geheel. Uiteraard dient de interne organisatie niet vergeten te worden als het
gaat om nazorg en begeleiding hierin.

3 Voor de OvD-Bz, de Hto-C en de communicatieadviseur ROT is het streven van de opkomsttijd 30 minuten. Dit is in sommige gevallen echter
niet haalbaar, omdat de functionarissen niet met optische- en geluidsignalen rijden. Wel worden er na de eerste alarmering direct noodzakelijke
acties uitgezet.
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3 Deel C: Processen bevolkingszorg
Taak-



De taakorganisatie Crisiscommunicatie geeft feitelijke informatie om de zelfredzaamheid te
vergroten. Hierbij is sprake van tweerichtingscommunicatie waarbij overheden en
hulpdiensten inspelen op de informatiebehoefte van burgers. Als feitelijke informatie
onvoldoende perspectief biedt wordt een richtinggevend handelingsperspectief of een
instructie gegeven. Een ander belangrijk element binnen de taakorganisatie is de duiding
van de crisis door de overheid om de onrust weg te nemen en een ‘rustgevend’ perspectief
te bieden. Het crisiscommunicatieteam bestaat grotendeels uit regionale functionarissen en
werkt vanuit het gemeentehuis van de getroffen gemeente.



De taakorganisatie Publieke zorg staat in het teken van de directe acute zorg aan
getroffenen en omvat voornamelijk het kortstondig opvangen én verzorgen van deze
betrokkenen. De meeste betrokkenen voorzien zelf in opvang en verzorging door gebruik
te maken van het eigen sociale netwerk. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en waar nodig
gefaciliteerd om deze groep zo groot mogelijk te maken. Ook wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij eventuele initiatieven van redzame burgers (samenredzaamheid) of
eerstehulpverleners ter plaatse. Binnen deze taakorganisatie valt ook het proces bijzondere
uitvaartzorg. Dit gaat vooral om het faciliteren van initiatieven in het kader van collectieve
rouwverwerking.



Binnen de taakorganisatie Omgevingszorg wordt gewerkt aan het herstel van de verstoorde
(fysieke) omgeving naar een normale situatie tijdens de aanpak van een crisis. Het proces
omgevingszorg richt zich op milieubeheer, bouwbeheer en ruimtebeheer. De activiteiten
binnen dit proces behoren tot de reguliere taken van de gemeente waarbij in de meeste
gevallen, ook in niet crisissituaties, de uitvoering ondergebracht is bij de Omgevingsdienst
of uitbesteed wordt aan gespecialiseerde bedrijven.



Informatie omvat voornamelijk het informeren van verwanten over de betrokkenheid van
hun familielid/kennis bij een incident. De meeste betrokkenen zijn prima in staat om zelf hun
verwanten te informeren. Maar een klein deel van de betrokkenen is dat niet. Denk
bijvoorbeeld aan kleine kinderen, demente bejaarden of personen met een bepaalde
handicap. Voor deze groep is het proces ‘informeren verwanten’ actief. Dit proces heeft als
taak om de verwanten van niet-zelfredzame slachtoffers te informeren over de situatie van
hun betrokken relatie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de landelijke front- en
backoffice SIS (Slachtofferinformatie systematiek). Binnen de taakorganisatie valt ook het
proces schade. In de praktijk nemen betrokkenen doorgaans zelf contact op met hun
verzekeraar om schade te melden. De gemeente speelt hierin indien nodig een faciliterende
rol. Proces backoffice informatie is ook een belangrijk proces, maar zijn vooral reguliere
werkzaamheden. Hier valt te denken aan gegevens die nodig zijn vanuit de Basis
Registratie Personen (BRP) of benodigde GEO-informatie.



De taakorganisatie Ondersteuning werkt aan het tijdig ter beschikking stellen van
inhoudelijke (bestuurs)ondersteuning en facilitaire en personele voorzieningen voor de
gemeentelijke crisisorganisatie. Daarnaast valt het Klant Contactcentrum (KCC) ook onder
deze taakorganisatie.

organisaties
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Het proces Nafase is een verzamelnaam voor alle activiteiten die nodig zijn om een
terugkeer naar een ‘normale’ situatie te realiseren. De nafase richt zich primair op het deel
van de betrokkenen die beperkt of niet in staat zijn om op eigen kracht het normale leven
weer op te pakken. De taken zijn onder andere het faciliteren van zorg aan (individuele)
betrokkenen (denk hierbij aan het toegankelijk maken van psychosociale hulpverlening),
zorg aan de samenleving als geheel (rouwverwerking), zorg aan de interne organisatie en
verantwoording (evaluatie).
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4 Taakorganisatie Crisiscommunicatie
Introductie

Crisiscommunicatie is één van de taakorganisaties van bevolkingszorg, zo niet de belangrijkste.
Alles valt of staat met een goede, heldere communicatielijn tijdens een incident of crisis. Het
delen van feitelijke informatie en het bieden van een richtinggevend handelingsperspectief zijn
onder andere onderwerpen waar de taakorganisatie crisiscommunicatie zich op moet focussen
tijdens een incident of crisis. De crisiscommunicatie in de VRHM wordt regionaal vormgegeven.
Crisiscommunicatie:

haalt de buitenwereld naar binnen om een informatiepositie op te bouwen om een
communicatieaanpak te ontwikkelen en in de diverse onderdelen van de
crisisorganisatie communicatieadvies te geven;

brengt de binnenwereld weer naar buiten om gericht te voorzien in informatiebehoeften
van de buitenwereld.
In de crisiscommunicatie staan, ongeacht het type incident of crisis, in essentie drie
basisdoelstellingen centraal. Deze komen voort uit de informatiebehoeften in de samenleving:

het leveren van feitelijke informatie (informatievoorziening);

het leveren van een richtinggevend handelingsperspectief (schadebeperking);

het duiden van het incident of crisis (betekenisgeving).
Het effect van het geven van feitelijke informatie wordt vergroot door het stimuleren van
betrokkenen om zichzelf en elkaar te informeren. Informatie wordt dan ook zo snel mogelijk
(richtlijn 30 minuten na aanvang van de crisis) beschikbaar gesteld. De communicatieadviseur
CoPI verschaft deze eerste informatie. Dit gebeurt in eerste instantie via twitter en woordvoering
ter plaatse, eventueel aangevuld met een NL-Alert. Naast feitelijke informatie kan ook
procesinformatie gedeeld worden (hashtags, het inschakelen van een bepaalde tv- of
radiozender etc.).
Wanneer het geven van feitelijke informatie onvoldoende perspectief biedt, wordt een
beschrijving gegeven van de verwachte effecten van de crisis: een richtinggevend
handelingsperspectief. Betrokkenen kunnen op basis hiervan in actie komen als er bijvoorbeeld
wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.
Om uiting te geven aan het gevoel wat in de samenleving heerst is het belangrijk dat de crisis
geduid wordt door de burgemeester of een ander boegbeeld. Hier adresseert hij/zij bijvoorbeeld
de geschoktheid van de samenleving en roept burgers op te handelen voor het algemene
belang. Volgens de richtlijn vindt de eerste duiding plaats binnen 60 minuten en daarna
afhankelijk van de situatie iedere 2 uur opnieuw. Voor het duiden is het overigens niet nodig om
een compleet beeld te hebben van de situatie, het gaat om een reactie die rekening houdt met
de gevoelens en beleving van de samenleving.

Doel en
doelgroep

Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie aan pers en publiek op basis van een
omgevingsanalyse en het geven van een communicatieadvies is het doel van deze
taakorganisatie. De taakorganisatie geeft communicatie-advies aan het CoPI (vanaf GRIP 1),
aan het CoPI/ROT (vanaf een GRIP 2) en aan het CoPI/ROT/BT (vanaf een GRIP 3) of
asynchroon aan een burgemeester. Er wordt op basis van dit advies besloten door of het ROT
of het BT welke communicatieaanpak er wordt uitgerold.
In crisiscommunicatie staan, ongeacht het type crisis, in essentie drie basisdoelstellingen
centraal. Deze komen voort uit de informatiebehoeften in de samenleving:
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Informatievoorziening: Verstrekken van algemene informatie voor zover die informatie
betrekking heeft:
o op feiten en omstandigheden gerelateerd aan de crisissituatie,
o op de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de diverse
actoren binnen de crisisorganisatie, en
o op de momenten waarop en middelen waarmee vanuit de
crisisorganisatie correcte, relevante en actuele informatie beschikbaar
wordt gesteld.
Schadebeperking: Instructies geven die gericht zijn op het beperken van schade voor
en door (groepen in) de samenleving, waaronder ook het stimuleren van de
zelfredzaamheid en de onderlinge hulpverlening en die faciliteren door tijdig informatie
te verstrekken over het wat, waar, wanneer hoe en over de mogelijke risico’s die
daaraan verbonden zijn. Richting geven aan het gedrag van (groepen in) de
samenleving dat nodig is om de maatregelen van de overheid effectief te maken zoals
bij evacuatie en het verdelen van schaarse goederen, en om verstoring van de
crisisbeheersing tegen te gaan, bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van overbelaste
communicatievoorzieningen of geblokkeerde toegangs- en afvoerwegen.
Betekenisgeving: het duiden van de crisissituatie en die in een breder perspectief
plaatsen, waarbij wordt aangesloten bij de gevoelens die onder (groepen in) de
samenleving leven.

Doelgroepen van de taakorganisatie zijn:
Extern:

De bevolking (betrokkenen, verwanten, familie etc.), hierbij is er een onderscheid
tussen zelfredzame mensen en minder zelfredzamen (doven/slechthorenden mensen,
blinde mensen, minder mobiele mensen en anderstaligen).

De pers (offline en online media)
Intern:

De bestuurders (gemeentelijk, regionaal, landelijk)

Collega’s

Functies

De taakorganisatie crisiscommunicatie is als volgt georganiseerd:
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Hoofd Taakorganisatie (HTo)
Crisiscommunicatie
(en plv.)

Team Analyse

Team Uitvoering

Omgevingsanalisten

Informatiecoördinator

Medewerkers:
- pers- en publieksvoorlichting
- redacteur web en social media

Lokale ondersteuning

Team Advies:
Communicatieadviseurs:
- CoPI
- ROT
- BT

Leiding en coördinatie
Hoofd taakorganisatie Crisiscommunicatie (Hto-C) – hard piket
Plaatsvervangend Hto-C – zacht piket
Ondersteuner – lokale medewerker
Team Analyse en informatie
Informatie-coördinator (ICO) – zacht piket
Omgevingsanalist – zacht piket
Team Advies
Communicatieadviseur CoPI – hard piket
Communicatieadviseur ROT – hard piket
Communicatieadviseur BT – zacht piket
Team Uitvoering
Persvoorlichter – zacht piket
Publieksvoorlichter – zacht piket
Redacteur web en sociale media – zacht piket
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Opkomsttijden vanaf alarmering4
Voor de taakorganisatie Crisiscommunicatie gelden de volgende opkomsttijden:
Hto-C
30 minuten
Plv Hto-C
45 minuten
Communicatieadviseur (R)BT
60 minuten
Communicatieadviseur ROT
45 minuten
Communicatieadviseur CoPI
30 minuten
Team informatie en analyse
60 minuten
Team uitvoering
60 minuten
Mandaat

Onder verantwoordelijkheid van de Hto-C kan de ToC een aantal zaken zelf in gang zetten zonder
tussenkomst van het (R)BT, ROT en TBz. Over onderstaande mandaten brengen de
communicatieadviseurs in het ROT en (R)BT verslag uit. Verantwoording vindt achteraf plaats.
1. Mandaat informatievoorziening
De Hto-C kan gedurende de crisissituatie via de beschikbare middelen/kanalen informatie
verspreiden onder 'publiek' en 'pers' voor zover die informatie betrekking heeft op:
De inhoud: feiten en omstandigheden die hetzij door het ROT, hetzij door eigen waarneming/
registratie zonder gerede twijfel als juist zijn te kwalificeren.
De procedure: de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de diverse actoren
binnen de crisisorganisatie.
Het proces: de momenten waarop en middelen waarmee vanuit de crisisorganisatie aan het
publiek en de pers correcte, relevante en actuele informatie beschikbaar wordt gesteld.
2. Mandaat inzet gemeentelijke website
De Hto-C kan in het kader van de informatievoorziening website www.hollandsmiddenveilig.nl
(HM-veilig) inzetten als informatiebron voor 'publiek en pers'.
3. Mandaat inzet www.crisis.nl
De Hto-C mag volgens de procedures die daartoe bestaan de inzet van www.crisis.nl bij het NCC
van het ministerie van Veiligheid en Justitie aanvragen. De officiële aanvraag wordt na afsluiten
van het incident geregeld.
4. Mandaat instrueren gemeentelijk callcenter
De Hto-C kan in het kader van de informatievoorziening het gemeentelijk callcenter inschakelen
voor het geven van antwoorden op telefonisch gestelde vragen. De ToC stelt de antwoorden
beschikbaar via HM-Veilig en inventariseert vragen bij het KCC.
5. Mandaat inzet publieksinformatienummer 0800 - 1351
De Hto-C mag volgens de procedures die daartoe bestaan, de inzet van het 0800-1351, het
publieksinformatienummer van het NCTV, NCC van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
aanvragen, zonder toestemming uit het ROT of (R)BT. De officiële aanvraag wordt na afsluiten
van het incident geregeld. De ToC stelt de antwoorden beschikbaar via HM-Veilig en
inventariseert vragen bij het betreffende call center.
6. Mandaat publieksvoorlichting
De Hto-C kan in het kader van de informatievoorziening op plekken waar 'publiek' zich groepeert
(zoals informatiebalies, opvangcentra, ziekenhuizen, plaats incident) de ter plaatse
verantwoordelijke functionarissen ondersteunen in hun communicatie. Zij zijn gemachtigd
informatie te verstrekken zoals onder 1 beschreven.
7. Mandaat inzet calamiteitenzender
De Hto-C kan de calamiteitenzender Omroep West in het kader van de informatievoorziening (en
conform de afspraken die daartoe zijn vastgelegd in het convenant) activeren als kanaal om
informatie te verspreiden.

4 Opkomsttijden of starttijden. Sommige functionarissen beginnen met taakuitvoering voordat ze onderweg gaan.
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Bijlage 1

Zie deel D: Bijlagen

Proceskaart
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5 Taakorganisatie Publieke zorg
Introductie

De meeste betrokkenen voorzien zelf in opvang en verzorging tijdens of na een incident of crisis
door gebruik te maken van het eigen sociale netwerk. Ze zijn prima in staat zichzelf in veiligheid
te brengen. Deze zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd.
De aandacht van de gemeente richt zich vooral op degenen die geen beroep kunnen doen op
een dergelijk sociaal netwerk en tijdelijke opvang nodig hebben. Passende opvang en verzorging
wordt binnen een aantal uur na aanvang van het incident gerealiseerd. Dat wil zegen dat
tenminste onderdak, drinken en voedsel, sanitaire voorzieningen en toegang tot informatie en
indien aan de orde een slaapplaats is georganiseerd. Dit wordt georganiseerd voor maximaal
10% van de betrokkenen met een maximum van 200 personen gedurende 48 uur.
Gebeurtenissen waarbij meer dan 200 personen opvang nodig hebben, gebeuren zo zelden dat
de gemeente zich hier niet op voorbereidt. In dat geval zal in het verlengde van de voorbereide
zorg een passend alternatief gevonden worden dat aansluit bij de behoefte van dat moment. Het
vinden van een alternatief wordt gedaan in samenspraak met andere functionarissen
(bijvoorbeeld de Officier van Dienst Bevolkingszorg). Redzame burgers en betrokkenen die een
bijdrage kunnen leveren aan de opvang en verzorging worden actief ingezet. Uiteraard is het ook
goed mogelijk dat een deel van de zelfredzame betrokkenen behoefte kan hebben aan een
tijdelijke locatie om even op adem te komen of om informatie te halen.
Naast opvangen en verzorgen valt ook het acute deel van bijzondere uitvaartzorg onder de
taakorganisatie Publieke Zorg. Dit gaat vooral om het faciliteren van initiatieven in het kader van
collectieve rouwverwerking. De verschillende vormen van collectieve rouwverwerking krijgen
vaak een vervolg in het nazorgtraject.
Realistische bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
Redelijk zorgniveau:

Het proces opvangen en verzorgen is één van de processen van
bevolkingszorg en vraagt om een gedegen voorbereiding.

Deze voorbereiding wordt realistisch ingestoken door:
o Inzet van expertise
o Beperkte opvang met minder mensen
o Stimuleren zelfredzaamheid

Initiatieven ten behoeve van collectieve rouwverwerking worden actief
gemonitord en men is bekend met de verschillende uitingsvormen en externe
partners die daarbij kunnen ondersteunen.
Geïmproviseerde zorg:

Grootschalige opvang (meer dan 200 personen)

Middelen om zelfredzaamheid te vergroten

Toewijzen opvanglocaties

Organiseren van primaire levensbehoeften

Faciliteren en organiseren van vormen van collectieve rouwverwerking

Doel en
doelgroep

Bijdragen aan bevolkingszorg door eigen, tijdelijke opvangmogelijkheden te stimuleren, indien
nodig hierin te faciliteren en tijdelijke opvang te organiseren voor betrokkenen die dat wel nodig
hebben. De doelgroepen zijn ongedeerde betrokkenen of lichtgewonde slachtoffers van het
incident. Wat betreft de bijzondere uitvaartzorg heeft dit als doel om het herdenken en de
rouwverwerking te faciliteren. De doelgroepen hierbij zijn iedereen die het nodig heeft en die
behoefte hebben aan (gemeenschappelijke) rouwverwerking.
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Functies

Bijlage 1:
Proceskaart

Binnen de taakorganisatie Publieke Zorg kennen we een aantal functies;


Hoofdtaakorganisatie Publieke Zorg; lid van het TBz en is verantwoordelijk voor de
aansturing van de taakorganisatie Publieke Zorg.



Teamleider opvang (gemeentehuis); is aanspreekpunt voor coördinator opvang en
faciliteert deze bij alles wat nodig is ten behoeve van ‘een goede opvang’.



Coördinator opvang (opvanglocatie); is verantwoordelijk voor de inrichting van de
opvanglocatie en de opvang en verzorging van (niet gewonde) mensen die hier zelf
niet in kunnen voorzien. Tevens is de coördinator formeel aanspreekpunt voor
medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis (NRK).



Medewerkers NRK & ad hoc medewerkers gemeente (medewerkers publieke zorg); de
uitvoering van het proces op de opvanglocatie is uitbesteed aan het NRK. Volgens het
convenant wordt er verwacht dat er snel mensen worden geleverd voor de
opvanglocatie. Uiteraard is het mogelijk om ad hoc mensen vanuit de gemeente toe
te voegen aan het team ter ondersteuning.



Coördinator bijzondere uitvaartzorg; is verantwoordelijk voor het faciliteren van
initiatieven in het kader van collectieve rouwverwerking. Hij is de liaison voor de
externe partij die hiervoor eventueel ingeschakeld wordt. Deze functionaris zal nauw
samenwerken met de projectleider Nafase.

Zie deel D: Bijlagen
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6 Taakorganisatie Omgevingszorg
Introductie

Veel incidenten en crises hebben effect op de omgeving, denk aan bodem-, lucht- en/of
oppervlaktewaterverontreiniging, instortingsgevaar van constructies, de ontdekking van
gevaarlijke asbestconcentraties etc. In het geval van een incident waarbij sprake is van
(dreigende) omgevingseffecten heeft de taakorganisatie Omgevingszorg een informerende en
ondersteunde rol aan de hulpverleningsdiensten. De activiteiten van de taakorganisatie bestaan
bijvoorbeeld uit het verschaffen van informatie over vergunningen, plattegronden,
controlerapporten, constructieberekeningen en het (laten) opstellen van een aanschrijving van
bestuursdwang. Deze activiteiten verschillen qua aard niet van de reguliere werkzaamheden van
de gemeente. De omstandigheden waaronder de taken uitgevoerd moeten worden zijn uiteraard
wel anders.
De voorbereiding van medewerkers binnen deze taakorganisatie kan beperkt zijn, omdat de
werkzaamheden in het verlengde liggen van het dagelijkse werk.
Realistische bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
De mate van voorbereide zorg en geïmproviseerde zorg is gelijk aan die van de reguliere
organisatie. De kennis, kunde en de inzet van expertises waarvan in dagelijkse situaties
gebruik wordt gemaakt, wordt ook ingezet in crisissituaties. Voor specifieke gevallen
kunnen afspraken gemaakt worden over beschikbaarheid en bereikbaarheid, maar dit kan
ook gezien worden als geïmproviseerde zorg.

Doel en
doelgroep

Gemeentelijke processen worden in geval van een ramp, incident of calamiteit opgestart om op
diverse terreinen ondersteuning te bieden aan o.a. inwoners uit een getroffen gebied, evacués,
verwanten, familie, belanghebbenden, lichtgewonden, daklozen, betrokkenen. In principe is het
voor iedereen die dit nodig heeft.

Functies

Binnen de taakorganisatie Omgevingszorg kennen we een aantal functies;

Bijlage 1:
Proceskaart



Hoofdtaakorganisatie Omgevingszorg; lid van het TBZ en is verantwoordelijk voor de
aansturing van de taakorganisatie Omgevingszorg.



Teamleider milieubeheer; is verantwoordelijk voor de advisering en coördinatie van de
te treffen maatregelen ter voorkoming of beperking van milieuschade. Meestal wordt
deze functie door iemand van de Omgevingsdienst ingevuld aangezien de milieutaken
zijn uitbesteed aan deze partij.



Teamleider bouwbeheer; is verantwoordelijk voor de advisering over instortingsgevaar,
het aanbrengen van noodvoorzieningen en het leveren van informatie over
bijvoorbeeld vergunningen en plattegronden.



Teamleider ruimtebeheer; is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om de
openbare ruimte veilig te maken en te houden.

Zie deel D: Bijlagen
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7 Taakorganisatie Informatie
Introductie

Verwanten hebben vaak behoefte aan informatie over de situatie en de locatie van hun
(eventuele) verwanten. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn van belang als het
gaat om het informeren van verwanten. Dit houdt in dat de meeste betrokkenen/slachtoffers zelf
verantwoordelijkheid nemen en zelf in staat zijn om informatie te verschaffen aan hun
verwanten. Betrokkenen worden gestimuleerd om actief te zoeken naar verwanten. Waar nodig
worden de (zelfredzame) betrokkenen gefaciliteerd bij het vinden van een familielid/kennis.
Er zijn ook betrokkenen die hier niet toe in staat zijn. Hierbij kan gedacht worden aan kleine
kinderen, demente bejaarden of personen met een bepaalde handicap. Op verzoek van de
getroffen gemeente kan door de AC-Bz of de OvD-Bz de landelijke front- en backoffice van
Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) worden geactiveerd. SIS heeft als hoofddoel om
verwanten van niet-zelfredzame slachtoffers van informatie te voorzien over de situatie van hun
verwanten. Het informeren van de verwanten wordt gedaan door landelijke backoffice van SIS
waarin bevolkingszorg, de GHOR en de politie samenwerken. De gemeente blijft
verantwoordelijk voor dit proces. De landelijke voorziening SIS neemt alleen een aantal taken
van de gemeente over. Voor verdere toelichting over dit proces zie de informatiekaart
‘Verwanteninformatie’.
Met betrekking tot schade(management) worden de betrokkenen doorverwezen naar hun
verzekeraar. Het faciliteren van schaderegistratie, via een schadeformulier, voor betrokkenen
of het beschikbaar stellen van een telefoon of computer kan een taak zijn van de gemeente.
Ook het contact onderhouden met stichting Salvage, verzekeraars en ander externe partijen
kan een taak van de gemeente zijn. De input van Salvage, verzekeraars en andere externe
partijen creëert uiteindelijk een totaalbeeld van de schade.
Realistische Bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
Voorbereide zorg
De voorbereide zorg binnen informatie richt zich op het beschikbaar hebben van
gekwalificeerde medewerkers voor de functies: informatiecoördinator TBZ en
informatiemanager BT. Daarnaast is het van belang om te weten over welke
bronbestanden de gemeente en beschikt en op welke wijze deze snel ontsloten kunnen
worden. De mate van voorbereide zorg en geïmproviseerde zorg is verder gelijk aan die
van de reguliere organisatie. De kennis en kunde waarvan in dagelijkse situaties gebruik
wordt gemaakt, wordt ook in gezet in crisissituaties.
Geïmproviseerde zorg
- bereikbaarheid en beschikbaarheid van reguliere functies.

De taak van Back-office is het verkrijgen van informatie die van belang is voor de
bevolkingszorg. Het delen van informatie die van belang is voor de bevolkingszorg en andere
hoofdprocessen. Daarnaast ook de beantwoording en monitoring van informatieverzoeken,
besluiten en acties.
Doel en
doelgroep

Deze taakorganisatie heeft drie doelen vanwege de drie processen. Eén doel is het informeren
van verwanten. De doelgroep bestaat uit de individuele verwanten/relaties van de slachtoffers
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van een incident, ramp of crisis. Zelfredzame slachtoffers worden gestimuleerd en eventueel
gefaciliteerd om zelf hun verwanten te informeren. Het tweede doel is het op gang brengen van
een goede informatie- en communicatiestroom over schades en andere materiële zaken om
een zojuist en volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de aard en omvang. Het derde doel is
om de informatieverzoeken aan de gemeente als bronhouder te beantwoorden/monitoren.
Binnen de taakorganisatie Informatie kennen we een aantal functies;
Functies



Hoofdtaakorganisatie Informatie; lid van het TBZ en is verantwoordelijk voor de
aansturing van de taakorganisatie Informatie.



Medewerker SIS; is de contactpersoon voor de landelijke front- en backoffice. Deze
functie is belegd in de sectie bevolkingszorg in het ROT.



Coördinator schade; is de schakel tussen partijen die betrokken zijn bij de
schadeafhandeling en het herstel hiervan. Deze functionaris heeft met name veel
contact met de coördinator vanuit stichting Salvage en andere externe partijen.



Backoffice informatie; dit is geen op zichzelf staande functie maar hieronder vallen
diverse invullingen. Informatiecoördinator TBz en informatiemanger BT die
verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening vanuit het LCMS binnen het TBz
en het BT. Verder bestaat dit proces uit adhoc medewerkers die in hun reguliere werk
ook verantwoordelijk zijn voor informatiesystemen zoals het BRP/ BAG/ GEO etc.

Bijlage
Proceskaart

Zie deel D: Bijlagen
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8

Taakorganisatie Ondersteuning
Introductie

Ondersteuning staat voor het tijdig en in de juiste kwaliteit/kwantiteit ter beschikking stellen
van (bestuurs)ondersteuning en facilitaire en personele voorzieningen ten behoeve van de
gemeentelijke
crisisorganisatie.
Ondersteuning
richt
daarnaast
ook
een
KlantContactCentrum (KCC) in en stuurt deze aan. Het KCC werkt hierin nauw samen met
de taakorganisatie crisiscommunicatie.
Het benoemen van Ondersteuning als specifiek crisisproces is bedoeld om een goede
verbinding met de multidisciplinaire crisisorganisatie tot stand te brengen. De voorbereiding
van medewerkers binnen deze taakorganisatie kan beperkt zijn, omdat de werkzaamheden
in het verlengde liggen van het dagelijkse werk.
Realistische Bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
De mate van voorbereide zorg en geïmproviseerde zorg is gelijk aan die van de
reguliere
organisatie. De kennis en kunde waarvan in dagelijkse situaties gebruik wordt gemaakt,
wordt ook ingezet in crisissituaties. Voor specifieke gevallen kunnen afspraken gemaakt
worden over
beschikbaarheid en bereikbaarheid, maar dit kan ook gezien worden als
geïmproviseerde zorg.

Doel en doelgroep

Bestuursondersteuning, facilitaire ondersteuning en het KCC hebben allen een ander doel.
Het doel van bestuursondersteuning is het ondersteunen en adviseren van het TBz en het
BT ten tijde van een crisis op algemeen, juridisch, financieel en protocollair gebied. Facilitaire
ondersteuning gaat over het beschikbaar en gereed maken van ruimten en verbindingen op
locaties waar vanuit het TBz en het BT werken. Daarnaast ondersteunt het team op overig
facilitair gebied de overige medewerkers met catering, kantoorartikelen etc. Het KCC heeft
als doel het bieden van een informatieloket voor pers en publiek.

Functies

Binnen de taakorganisatie Ondersteuning kennen we een aantal functies;

Hoofdtaakorganisatie Ondersteuning; lid van het TBZ en is verantwoordelijk voor de
aansturing van de taakorganisatie Ondersteuning.

Bijlage
Proceskaart



Teamleider bestuursondersteuning; is verantwoordelijk de ondersteuning in het TBz en
BT. Hierbij gaat het met name om de expertise die op dat moment nodig is: jurist,
financieel expert etc. Ook vallen de notulisten van het BT en het TBz onder dit
deelproces.



Teamleider facilitaire ondersteuning; is verantwoordelijk voor de aansturing van het team
wat de ruimtes gereed maakt voor gebruik. Hiernaast is de teamleider ook
verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoekvragen met betrekking tot ICTbenodigdheden, catering, kantoorbenodigdheden etc.



Teamleider KCC; is verantwoordelijk voor operationele uitvoering van het KCC. Deze
functionaris heeft nauw contact met de HTo-C en publieksvoorlichter.
Zie deel D: Bijlagen
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9 De Nafase
Introductie

Nafase is een verzamelnaam voor alle activiteiten die nodig zijn om een terugkeer naar een
‘normale’ situatie te realiseren. Uit de praktijk blijkt dat de meeste betrokkenen met behulp van
hun sociale netwerk in staat zijn relatief snel de dagelijkse activiteiten weer te hervatten. De
nafase richt zich primair op het deel van de betrokkenen die beperkt/niet in staat zijn om op eigen
kracht het normale leven weer op te pakken. De gemeenten stimuleren betrokkenen om via de
reguliere weg contact te zoeken met de benodigde hulpverlenende instantie(s). Betrokkenen die
zich toch bij de gemeente melden worden gefaciliteerd bij het in contact komen met de
desbetreffende hulpverlenende instantie. Dit kan zowel medische, psychosociale,
maatschappelijke als financiële hulpverlening zijn. Om op de hoogte te blijven van de afhandeling
van de crisis kunnen betrokkenen zich laten registreren. De gemeente faciliteert dit
(zelfregistratie). De activiteiten binnen de nafase worden vormgegeven in een projectorganisatie.
Een plan van aanpak voor de nafase wordt afgerond voordat de acute crisis is afgelopen. In dit
plan van aanpak is aandacht voor:

Interne procesorganisatie en zorg aan de eigen organisatie;

De wijze waarop betrokkenen ondersteund worden als het gaat om de
schadeafhandeling, verwijzing naar psychosociale hulpverlening, etc.

Nadenken over gewenste rol en houding ten aanzien van ondersteuning bij
onverzekerbare schades;

Collectieve rouwverwerking;

Communicatie, evaluatie en verantwoording over de crisis.
Zie voor verdere thema’s en een uitgebreidere uiteenzetting over dit proces de proceskaart
‘Nafase’.
De gemeente heeft de regie op dit thema. De activiteiten worden door de gemeente zelf gedaan
en/of een externe partij die desbetreffende activiteiten beter kan oppakken. Nafase is als
thema/aandachtspunt belegd bij de voorzitter van het TBz.
Realistische Bevolkingszorg: voorbereide zorg versus geïmproviseerde zorg
Redelijk zorgniveau:
Binnen nafase is bekend:

op welke wijze het nazorgtraject voorbereid moet worden.

wat belangrijke, veel voorkomende thema’s zijn in nazorgtrajecten.

welke kennis en capaciteiten nodig zijn om een goed analyse te maken van een
incident.

welke impact bepaalde incidenten hebben en wat dat in het nazorgtraject vraagt
van de overheid.

waar bepaalde specialismen op het gebied van nafase te vinden zijn.
Geïmproviseerde zorg:

het daadwerkelijk inzetten van gespecialiseerde functionarissen/organisaties.

wie welke rol heeft in het nazorgtraject.

Doel en
doelgroep

De focus ligt bij nafase op het bijdragen aan de terugkeer naar de ‘normale’ situatie. Daarbij is
het noodzakelijk dat de ´normale’ situatie functioneert zonder de aanvullende zorg en mogelijk
andere hulpmiddelen. De betrokkenen bij een incident, ramp of crisis behoort tot één van de
doelgroepen. De hulpverleners zijn zelf ook onderdeel van de doelgroep.

Functies

Binnen dit taakveld is er één functie;

Projectleider (preparatie) nafase; brengt de (verwachte) behoeften van de betrokkenen
met betrekking tot de nafase in beeld. Dit doet de functionaris onder andere door middel
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van het maken van een plan van aanpak met beoogde resultaten en een beschrijving
van de projectorganisatie.
Bijlage
Proceskaart

Zie deel D: Bijlagen
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1 Inleiding
In de wet Veiligheidsregio's wordt voor rampenbestrijding en crisisbeheersing gewerkt met een
hoofdstructuur waarbij de GRIP-structuur de basis vormt. Wettelijk wordt voorgeschreven dat
Veiligheidsregio's de werkwijze rond de samenwerking tussen de verschillende diensten vastlegt in
een zogenaamd crisisplan.
De basis van deze organisatie vormt het landelijke Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009.
Doelstelling van dit referentiekader is het ontwerp van een eenduidige basis voor het ontwerpen,
implementeren, borgen, leren en verbeteren van een multidisciplinaire proces- en
organisatiestructuur in elke Veiligheidsregio, die te allen tijde kan worden uitgerold voor een respons
op grootschalige of bijzondere incidenten c.q. een crisis. Daarbij is het zaak dat elke discipline de
primaire, besturende en ondersteunende processen inricht. Voor het grootschalig brandweeroptreden
is dit vertaald in een beschrijving van de inrichting van leiding en coördinatie, de primaire
brandweerprocessen, het informatieproces en logistiek en ondersteuning. De leiding is daarbij in
handen de Algemeen Commandant Brandweerzorg (AC-B), die ondersteund wordt door
leidinggevenden op afzonderlijke processen.
Brandweerzorg kenmerkt zich hoofdzakelijk tot brongerichte incidenten waarbij de brandweer altijd
hun leidinggevende naar het plaats incident sturen. We zien dat andere disciplines die meer in de
periferie van een incident opereren een wat meer op afstand kenmerkende sturingswijze kennen.
Hierin gaan we als brandweer op zich mee maar de veelal operationele beslissingen blijven bij de
brandweer in het veld genomen worden. Om de samenwerking tussen de andere disciplines goed
vorm te geven is dit deelplan gericht op de organisatie van het brandweerdeel specifiek gericht op het
ROT-niveau en op welke wijze dit niveau aansluiting vindt op CoPI-niveau en (R)BT-niveau. Het plan
gaat niet in op de reguliere crisisorganisatie van de brandweer of de staande organisatie van
Brandweer Hollands Midden.
Na het opstellen van het referentiekader Crisisplan heeft iedere discipline deelplannen uitgewerkt.
Het voorliggende deelplan Brandweerzorg vormt een nadere uitwerking van het onderdeel
brandweerzorg zoals is beschreven in het eerste deel van het Regionaal Crisisplan van de
Veiligheidsregio Hollands Midden (zie pag. 2 van dit eerste deel). In dit eerste deel zijn o.a. de
hoofdstructuur van de crisisorganisatie in de Veiligheidsregio Hollands Midden beschreven.
Dit deelplan is bedoeld om alle betrokkenen (bestuurders, leidinggevenden en hulpverleners) op
hoofdlijnen te informeren over de kaders waarbinnen de brandweerzorg tijdens een crisis plaatsvindt
en op welke wijze brandweerzorg is verankerd in de crisisorganisatie. Bestuurders en hulpverleners
weten daarmee op voorhand wat zij vanuit de brandweerzorg mogen verwachten en de uitvoerende
brandweerorganisatie weet wat er van haar tijdens een crisis verwacht wordt. Dit is heel belangrijk
omdat binnen de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden niet langer 'de
functionaris' centraal staat. Het draait namelijk alleen nog maar over in te vullen rollen. Deze rollen
worden vervult door personen die binnen de Brandweer Hollands Midden een functie bekleden
(behoudens bovenregionale of landelijke eenheden). Dit deelplan is van toepassing bij opschaling in
het kader van GRIP en indien er bij grootschalig brandweeroptreden monodisciplinair wordt
opgeschaald.
Niet alleen in de visie Grootschalig brandweeroptreden (GBO) en in de Meerjarenvisie
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) wordt gekozen voor veerkracht binnen de bestaande
hulpverleningsorganisaties. De afwijking zoals die ook in de lectorale rede van de lector
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brandweerkunde is benoemd, vertrouwt in hoge mate op improvisatievermogen en veerkracht binnen
de organisatie. Er moet dus een optimum gezocht worden tussen enerzijds anticipatie
(gestandaardiseerde eenheden) en anderzijds ruimte voor flexibiliteit (veerkracht) om vraaggericht te
kunnen zijn. Ook binnen dit deelplan wordt gewerkt met de sturingsdriehoek (Oomes, 2006). Deze
sturingsdriehoek maakt een onderscheid tussen standaard scenario's, standaardafwijking en
afwijking 1. Daarnaast legt de driehoek de relatie tussen procedures, leiderschap en ervaring.

Het deelplan is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht en verdieping van de processtructuur (die eerder al aan bod
kwam in het Regionaal Crisisplan VRHM Deel 1).
-

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de rollenstructuur1.

-

Tot slot worden in hoofdstuk 4 de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle
sleutelrollen binnen brandweerzorg benoemd zoals deze zijn afgeleid van de
kwalificatieprofielen in het Functieboek Brandweerzorg.
Voor verdere verdieping/aanvulling zijn er enkele bijlagen bijgevoegd.

-

1 Binnen de crisisbeheersing wordt niet langer gesproken over functionarissen maar over rollen. Hierbij kunnen/worden
één of meerdere rollen uitgevoerd door een enkele of meerdere functionarissen.
Belangrijk: Tijdens operationeel optreden wordt de functionaris die een rol uitvoert aangesproken met de
rolnaam en niet met de functienaam daar de functie niet meer ter zake doet.
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2 Beschrijving processtructuur Brandweerzorg
2.1 Beschrijving Brandweerzorg
Brandweerzorg is onderverdeeld in drie uitvoerende hoofdprocessen:
Bron- en Emissiebestrijding
Grootschalige redding
Grootschalige ontsmetting.
Onder het proces Bron- en Emissiebestrijding vallen alle reguliere repressieve brandweertaken zoals:
brandbestrijding, hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallenbestrijding.
Pas als er sprake is van incidenten waarbij er noodzaak is voor grootschalige ontsmetting, wordt het
proces Grootschalige ontsmetting opgestart. In dat geval is er behoefte aan ondersteuning door het
landelijk georganiseerde specialisme CBRN (grootschalige ontsmettingseenheden) via de
steunpunten.
Daarnaast zijn twee processen die ondersteunend zijn aan de besluitvorming in het aansturingproces
van de brandweerzorg en die ook dienen voor afstemming met de processen van de andere
kolommen:
Informatie
Ondersteuning.
Schematisch ziet de procesindeling er als volgt uit:
Bron- &
Grootschalige Grootschalige
emissiebestrijding
redding
ontsmetting
Ontsmetten
mens
Interregionaal
Brandbestrijding
(hulpverlener
Specialisme
en burger) en
Technische
dier
Hulpverlening
(STH)
Ontsmetten
Hulpverlening
voertuigen2
Incidentbestrijding
gevaarlijke stoffen
Waterongevallenbestrijding

Urban Search
and rescue
(USAR)

Informatie

Ondersteuning

Logistiek

Informatie

Ontsmetten
infrastructuur2

Ondersteuningsteam Brandweer
(OT-B)
TCO
Begrafenis
Bijstand Team
(BBT)

2.2 Uitwerking (proces)verantwoordelijkheden
In algemene zin gelden de volgende uitgangspunten voor de taakverdeling / verantwoordelijkheden
binnen de sectie Brandweerzorg:
2.2.1 Coördinatie vs. Verantwoordelijkheid
Bij opschaling ligt de coördinatie van de brandweerzorg t/m GRIP 1 bij de OvD-Brandweerzorg (OvDB)3 in het COPI. Bij opschaling naar GRIP 2 of hoger ligt de coördinatie van de brandweerzorg bij de
Algemeen Commandant-Brandweerzorg (AC-B) in het ROT.
2 Deze taak kan ook uitgevoerd worden door Defensie (CBRN eenheid)
3 Met de uitvoer van de rol OvD-brandweerzorg wordt in dit verband de brandweerfunctionaris bedoeld die in het veld de
leiding heeft over de brandweerinzet. Afhankelijk van het incident en de geldende commando- en adviesstructuur kan dit een
OvD of een HOvD zijn.
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De coördinatie gaat niet eerder over dan nadat er tussen de beiden sleutelfunctionarissen die de rol
bekleden van OvD-B en de AC-B contact is geweest is over het huidige beeld van het incident, de
ingezette mensen en middelen en de taakverdeling tussen de sectie Brandweerzorg in het ROT en
de OvD-B ter plaatse.
Naast de hierboven beschreven functionele lijn binnen brandweerzorg loopt de hiërarchische
sturingslijn via de opperbevelhebber naar de regionaal operationeel leider (ROL) en naar de Leider
CoPI. De eindverantwoordelijkheid voor brandweerzorg ligt altijd bij de burgemeester
of de voorzitter van de Veiligheidsregio in zijn rol van 'opperbevelhebber' (art. 5, art. 39 WVR).
In het BT / RBT vindt vertegenwoordiging van de brandweer plaats door de persoon die de rol van
een Adviseur (R)BT vervult. De persoon die invulling geeft aan deze rol is op strategisch niveau niet
alleen verantwoordelijk voor de advisering van het (R)BT maar is ook monodisciplinair
eindverantwoordelijk (als CvD) voor de totale brandweerinzet. De Adviseur (R)BT kan de AC-B vanuit
deze rolverantwoordelijkheid: adviseren t.a.v. te volgen beleid (beleidsadvies) of kan een
(beleids)aanwijzing geven. De AC-B blijft echter operationele leiding hebben over de totale
brandweerinzet (zie voor verduidelijking organigram Bijlage 1).
2.2.2 Op- en afschalen
Voor de bevoegdheid tot het op- en afschalen wordt verwezen naar paragraaf 2.2 van het eerste deel
van het crisisplan (blz. 3).
Los van de multidisciplinaire opschaling, is het ook mogelijk om de organisatie brandweerzorg
monodisciplinair op te schalen, passend bij de inzet die nodig is voor de bestrijding en beheersing
van een incident. De AC-B bepaalt in overleg met de OvD-B welke processen evt. binnen de sectie
Brandweerzorg worden opgestart.
2.2.3 Strategische advisering brandweerzorg (GBT of RBT)
De burgemeester is bij wet (art.5 & art. 39 WVR) opperbevelhebber van de hele
crisisbeheersingsoperatie, dus ook voor brandweerzorg. In de GRIP opschaling wordt – zoals ook is
beschreven in het eerste deel van het crisisplan (blz. 13, 15 en 17) een team rondom de
burgemeester geformeerd. Binnen dit team is een Adviseur (R)BT brandweerzorg, opgenomen. De
operationele besluitvorming is een verantwoordelijkheid van de AC-B (zie eerdere opmerking over
Coördinatie vs. Verantwoordelijkheid in par. 2.2.1).
2.2.4 Operationele brandweerzorg (ROT)
Binnen het RCC (regionaal coördinatie centrum) is een sectie Brandweerzorg actief, bestaande uit de
AC-B en één of meerdere sectiemedewerkers. De AC-B in het ROT heeft hier een coördinerende en
sturende rol. Tijdens het ROT-overleg is de AC-B verantwoordelijk voor de inbreng van
'brandweerzorg' bij de beeld-, oordeels- en besluitvorming.
2.2.5 Uitvoerende brandweerzorg (CoPI)
Vanaf GRIP 1 neemt de OvD-Brandweerzorg (OvD-B)3 deel aan het CoPI-overleg en verzorgt de
aansturing van brandweerprocessen ter plaatse. Zodra het ROT actief is (GRIP 2), of zodra er
monodisciplinair wordt opgeschaald, ligt de coördinatie en aansturing bij de AC-B. Er dient wel
afstemming te zijn over de taken en verantwoordelijkheden tussen de AC-B en de OvD-B.

De OvD-Brandweerzorg is dus een rol die wordt bekleed binnen de GRIP-structuur. Praktisch gezien zal in VRHM de rol OvDBrandweerzorg bijna altijd worden uitgevoerd door een HOvD.
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2.2.6 Taakorganisatie Bron- en Emissiebestrijding (TO-BE)
Bij een incident kan brand ontstaan en hulpverlening noodzakelijk zijn. Ook kunnen gevaarlijke
stoffen vrijkomen. Bestrijding van brand, verlenen van hulp en bestrijding van emissie van gevaarlijke
stoffen gaat over het voorkomen van uitbreiding en het terugdringen van de fysische oorzaak en
de daarmee samenhangende fysische effecten van een ramp. Hiermee wordt de toename van het
aantal slachtoffers en de toename van schade voorkomen of beperkt.
Het verlenen van hulp anders dan brand kan ook bestaan uit hulpverleningen na instortingen et
cetera. Ondanks dat hiervoor diverse gespecialiseerde teams in Nederland actief zijn (o.a.
Reddingsteam hoogteverschillen) maken deze activiteiten onderdeel uit van het proces Bron- en
Emissiebestrijding.
Ook de bestrijding van waterongevallen maakt onderdeel uit van het proces Bron- en
Emissiebestrijding.
Het verkennen met behulp van verkenningseenheden levert feitelijke informatie op waarmee
veronderstellingen over de situatie in zowel het bron- als het effectgebied geverifieerd kunnen worden
en / of waarmee een beter beeld kan worden opgebouwd. Dit is van groot belang voor de directe
bestrijding van het incident en de beleidsbepaling. Het verkennen, georganiseerd verzamelen en
analyseren van (meet)gegevens en monsters over de aard, ernst en omvang van een gevaartoestand
is bedoeld om beslissingen over de veiligheid van de bevolking en de hulpverleners te kunnen
nemen.
2.2.7 Taakorganisatie Grootschalige redding (TO-GRED)
Grootschalig of specialistisch zoeken naar en redden van ingesloten of bedolven slachtoffers bij
rampen. De taakorganisatie bestaat uit eenheden vanuit de steunpunten met het Specialisme
Technische Hulpverlening (STH) evt. aangevuld met het Urban Search end Rescue team (USAR) wat
op verzoek ter plaatse kan komen. Dit team is samengesteld uit meerdere disciplines dan alleen
brandweer en is gespecialiseerd om slachtoffers te redden die bedolven zijn.
2.2.8 Taakorganisatie Grootschalige ontsmetting (TO-GRO)
Na emissie van chemische, biologische, radiologische en / of nucleaire stoffen kan het noodzakelijk
zijn om grootschalig te ontsmetten. Het kan hierbij gaan om de ontsmetting van hulpverleners,
burgers, dieren, infrastructuur, objecten, hulpverleningsmateriaal en voertuigen om de verdere
verspreiding van besmetting te voorkomen of te beperken. De taakorganisatie Grootschalige
Ontsmetting is primair toegerust op het grootschalige ontsmetten van burgers en hulpverleners. Voor
het ontsmetten van infra, voertuigen en hulpverleningsmateriaal kan in het kader van Civiel Militaire
Samenwerking ondersteuning aangevraagd worden bij het Ministerie van Defensie. De brandweer
blijft hier wel procesverantwoordelijk. Aangezien grootschalige ontsmetting een specialistische taak
betreft - die ook niet altijd gericht hoeft te zijn op de bron – is het een separaat brandweerproces.
2.2.9 Taakorganisatie Informatie (TO-INF)
Het tijdig en in de juiste kwaliteit / kwantiteit verwerven, verwerken en verstrekken van
informatieproducten. Zorgen voor het brandweerbeeld in de netcentrische omgeving en de
monodisciplinaire informatievoorziening binnen de brandweerketen.
2.2.10 Taakorganisatie Ondersteuning (TO-OND)
Het beschikbaar stellen, beheren, verzorgen en op peil houden van persoonlijke en materiële
middelen die noodzakelijk zijn voor het bestrijden van het incidenten. Het waarborgen van optimale
verbindingen voor de communicatie. Het inschakelen van OT-B (Ondersteuningsteam Brandweer),
TCO of BBT (Begrafenis Bijstandsteam) behoort tot de mogelijkheden.
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3 Beschrijving functiestructuur (rollen) brandweerzorg
In het kader van het Regionaal Crisisplan bestaat de sectie Brandweerzorg uit een stafstructuur en uit
de uitvoerende eenheden voor grootschalig en bijzonder brandweeroptreden. De sectie
Brandweerzorg kan zowel binnen de GRIP-structuur geactiveerd worden als daar buiten. Een grote
monodisciplinaire inzet die om aflossing en logistieke zaken vraagt kan op deze wijze prima worden
gefaciliteerd vanuit de sectie Brandweerzorg.

3.1 De sectie Brandweerzorg
De sectie Brandweerzorg staat onder leiding van de AC-B en kan verder bestaan uit
brandweerpersoneel dat de volgende rollen uitvoert:
Hoofd Bron- en Emissiebestrijding (H-BE)
Hoofd Grootschalige Redding (H-GRE)
Hoofd Grootschalige Ontsmetting (H-GRO)
Hoofd Informatie Brandweerzorg (HIN-B)
Hoofd Ondersteuning Brandweerzorg (HON-B)
Coördinator Verkenningseenheid (CVE)
Adviseur Gevaarlijke Stoffen-ROT (AGS-ROT)
Overige medewerkers.
De personele bezetting van de sectie Brandweerzorg wordt afgestemd op de feitelijke behoefte die
de bestrijding van het incident met zich meebrengt. In de praktijk kunnen rollen bij kleinere incidenten
worden gecombineerd. Dit geldt zowel voor de bemensing van de sectie als voor de leidinggevende
structuur in het veld. Wel dient een sectie volledig bemenst te kunnen worden als de situatie daar om
vraagt. Zo is bijvoorbeeld binnen onze regio er voor gekozen om de rollen CVE, AGS-ROT in
beginsel vorm te laten geven door één persoon. Dit geldt ook voor de rollen AC-B en de H-BE.
De taakorganisatie Grootschalige Ontsmetting wordt alleen opgeschaald als het incident dit
noodzakelijk maakt. De invulling van deze taakorganisatie vindt plaats met behulp van het landelijke
specialisme CBRN. De invulling hiervan vindt dus niet regionaal plaats (behoudens de rol Hoofd
Grootschalige Ontsmetting). Dit zelfde geldt ook voor de opgeschaalde taakorganisatie Grootschalige
Redding.
De functionarissen die worden aangewezen om binnen brandweerzorg rollen te vervullen dienen te
voldoen aan de landelijk vastgestelde kwalificatieprofielen.
Dit zorgt er voor dat:
eenieder in de crisisorganisatie hetzelfde beeld heeft van hetgeen van 'brandweerzorg' concreet
te verwachten is;
dat de brandweerfunctionaris die voor een specifieke rol wordt ingezet, weet welke kennis,
ervaringen en vaardigheden zijn vereist om de werkzaamheden uit te voeren en
dat de brandweerinzet, ongeacht de onvoorziene feiten en omstandigheden, gedisciplineerd
verloopt, omdat de ingezette brandweerfunctionarissen taakgericht zijn.
De persoon die de rol uitvoert van Adviseur (R)BT maakt geen onderdeel uit van de sectie
Brandweerzorg. De functionarissen die invulling kunnen geven aan deze rol zijn de Regionaal
commandant, de Plv. Regionaal Commandant (zij adviseren bij voorkeur het RBT) of hun
plaatsvervanger. In een BT vervult bij voorkeur de districtscommandant van het betreffende district
waar het BT door de burgemeester bijeen is geroepen de rol van Adviseur BT.

3.2 Uitvoerende eenheden
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De uitvoerende eenheden die onderdeel uit kunnen maken van het proces brandweerzorg zijn
beschreven in het visiedocument Grootschalig Brandweeroptreden, in de Meerjarenvisie
Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen en in de nota Specialistisch Optreden. Deze eenheden
ontvangen operationele leiding van de OVD-Brandweerzorg4.

3.3 Prestaties, normen brandweerzorg
Door de wetgever zijn normen gesteld aan de opkomsttijd van personeel dat een sleutelrol vervult
binnen de brandweerzorgorganisatie (artikel 2.3.1. Besluit Veiligheidsregio's). Daarnaast zijn er door
onze veiligheidsregio ook eisen gesteld aan opkomsttijden. Het gaat dan over normeringen
waarbinnen brandweerpersoneel na alarmering binnen een bepaalde tijd aanvang nemen met de aan
hun rol gekoppelde werkzaamheden. Voor de volgende rollen zijn de volgende normen van
toepassing:
Algemeen commandant Brandweerzorg
45 minuten
Hoofd Bron- en Emissiebestrijding
60 minuten
Hoofd Grootschalige redding
60 minuten
Hoofd Grootschalige Ontsmetting
120 minuten
Hoofd informatie
60 minuten
Hoofd Ondersteuning
60 minuten
Coördinator Verkenningseenheid/AGS-ROT
60 minuten
Overige medewerkers
60 minuten
OvD-Brandweerzorg
30 minuten
Adviseur Gevaarlijke Stoffen
60 minuten5

3.4 Restdekking, Aflossing, bijstand, nazorg en evaluatie
Restdekking
Afhankelijk van de grootte en de duur van het incident kan restdekking – los van een GRIPopschaling – een aandachtspunt opleveren. In veel gevallen is hier preparatief niet in voorzien en zal
de AC-B in het gehele gebied, moeten beoordelen of er voldoende restdekking aanwezig is en zo
nodig hier op bij moeten sturen.
Aflossing
De noodzaak tot aflossing is van verschillende factoren afhankelijk. Denk aan de aard van het
incident en de daarbij voorkomende werkzaamheden, het begintijdstip van de inzet en de nog
verwachte tijdsduur van inzet en de weersinvloeden. Ook het meemaken van traumatische
ervaringen tijdens de inzet kan ervoor zorgen dat er eerder behoefte is aan aflossing. De brandweer
hanteert als richtlijn voor de chaotische fase of fase met hoge intensiteit wordt een duur van 4 uur
gehanteerd. Daarna een inzetduur van 8 uur. De voorbereidingen voor het aflossen dienen echter
ruim van te voren opgestart te worden. Het initiatief hiertoe kan genomen worden door de AC-B, de
OvD-B en het HON-B. De AC-B is verantwoordelijk en het HON-B draagt zorg voor de voorbereiding
en uitvoering van de aflossing (onder andere het laten alarmeren van de nieuwe hulpverleners en het
gereedmaken van de eventueel nieuw in te zetten voertuigen en logistieke middelen, enzovoort).
Bijstand

4 Met de uitvoer van de rol OvD-brandweerzorg wordt in dit verband de brandweerfunctionaris bedoeld die in het veld de
leiding heeft over de brandweerinzet. Afhankelijk van het incident en de geldende commando- en adviesstructuur kan dit een
OvD of een HOvD zijn.
De OvD-Brandweerzorg is dus een rol die wordt bekleed binnen de GRIP-structuur. Praktisch gezien zal in VRHM de rol OvDBrandweerzorg bijna altijd worden uitgevoerd door een HOvD.
5 In het Besluit veiligheidsregio's staat dat de AGS afhankelijk van het vastgestelde risicoprofiel binnen 30 of 60 minuten na
alarmering op de plaats incident start met zijn taken (art. 4.2.2 lid 2 Bvr).
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Ook kan het voorkomen dat een incident zo groot is dat het eigen potentieel niet meer toereikend is
en dat er extra bijstand van buiten de regio moet worden aangevraagd. De benodigde (aanvullende)
bijstand dient conform de geldende bijstandsprocedures aan het LOCC gemeld en aangevraagd te
worden. Voor acute bijstand kan ook een beroep gedaan worden op de buurregio mits hier
schriftelijke afspraken aan ten grondslag liggen. In onze regio zijn hiervoor geen schriftelijke
afspraken (lees convenanten) opgesteld. De huidige schriftelijke afspraken handelen alleen over
bijstandverlening in het kader van basisbrandweerzorg.
Nazorg en evaluatie
Een incident is voor de brandweer pas afgelopen als ook de nazorg en de evaluatie georganiseerd
zijn. Nazorg voor personeel is een belangrijk aspect. Alleen met een adequate evaluatie kunnen
leermomenten worden vastgelegd. Indien een incident voldoet aan de gestelde criteria wordt het
evaluatieproces uitgevoerd aan de hand van de in Brandweer Hollands Midden vastgestelde
evaluatiemethodiek. De multidisciplinaire samenwerking bij incidenten in wordt door de
veiligheidsregio volgens vastgestelde evaluatiemethodiek geëvalueerd.
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4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
In dit hoofdstuk zijn per rol de bijbehorende kerntaken en de organisatorische plaats beschreven.
Voor het competentieprofiel en de relatie tussen kerntaken, werkzaamheden en kwaliteiten wordt
verwezen naar de landelijke kwalificatieprofielen. Deze zijn dus niet opgenomen in dit document.

4.1 Adviseur (R)BT
De Adviseur (R)BT adviseert de voorzitter van het bijeengeroepen beleidsteam (BT), dat bijeenkomt
in de getroffen gemeente waar het incident zich afspeelt. Ook adviseert de Adviseur (R)BT het
regionale beleidsteam, welke bijeenkomt in het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC). De Adviseur
(R)BT is op strategisch niveau niet alleen verantwoordelijk voor de advisering van het (R)BT maar is
ook monodisciplinair eindverantwoordelijk voor de totale brandweerinzet. De Adviseur (R)BT kan de
AC-B vanuit deze rolverantwoordelijkheid adviseren t.a.v. te volgen beleid (beleidsadvies) of een
(beleids)aanwijzing geven. De Adviseur (R)BT is echter niet de operationeel leidinggevende
verantwoordelijk van de totale brandweerinzet, dit is de AC-B.
De Adviseur (R)BT heeft de volgende kerntaken:
1. Advisering voorzitter (R)BT
2. Advisering ACB t.a.v. te volgen beleid (beleidsadvies) of het geven van een (beleids)aanwijzing.

4.2 Algemeen Commandant-Brandweerzorg (AC-B)
De Algemeen Commandant-Brandweerzorg geeft leiding aan de sectie Brandweerzorg, welke
opkomt in het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC). De AC-B stuurt, afhankelijk van de aard en
grootte van het incident, één of meerdere proceshoofden en adviseurs aan. De AC-B ontvangt vanaf
GRIP 2 leiding van, en legt verantwoording af aan, de Operationeel leider (OL).
De Algemeen Commandant-Brandweerzorg heeft de volgende kerntaken:
1. Zorg dragen voor de organisatie en uitvoering van de sectie Brandweerzorg (incl. leidinggeven
aan de sectie Brandweerzorg);
2. Afstemmen brandweerzorg met andere overheden en externe partners.

4.3 Hoofd Bron- en Emissiebestrijding (H-BE)
Het Hoofd Bron- en Emissiebestrijding (H-BE) maakt deel uit van de sectie Brandweerzorg, welke
opkomt in het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC). Het Hoofd Bron- en Emissiebestrijding stuurt,
afhankelijk van de aard en grootte van het incident, één of meerdere brandweerfunctionarissen aan.
Het Hoofd Bron- en Emissiebestrijding ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan de AC-B.
Het Hoofd Bron- en Emissiebestrijding heeft de volgende kerntaken:
1. Inrichten van de taakorganisatie Bron- en Emissiebestrijding;
2. Leiding geven aan de taakorganisatie Bron- en Emissiebestrijding;
3. Adviseren, informeren en rapporteren.
Het Hoofd Bron- en Emissiebestrijding legt een actueel beeld rondom het incident voor aan de AC-B
en vormt de communicatieve brug tussen de OvD-B ter plaatse en de AC-B. Hij is in staat de
operationele behoeften vanuit het veld te vertalen naar acties voor de sectie Brandweerzorg.
Andersom is hij in staat aanwijzingen op het gebied van de brandweerprocessen van de AC-B te
vertalen in operationele opdrachten en uitvoering door het veld.
Het is mogelijk, zoals eerder verwoord, om de rol in 'personele unie' uit te voeren door de AC-B.
Mocht een incident hierom vragen dat kan de AC-B alsnog besluiten een Hoofd Bron- en
Emissiebestrijding te alarmeren. In onze regio is echter voor gekozen om in beginsel de rollen AC-B

20 juli 2016
17012018 RCP VRHM Deel 2 Brandweerzorg versie 1.0 DEF

Pagina 10

en H-BE te laten vervullen door dezelfde persoon. Bij het inschakelen van de proces Grootschalige
Ontsmetting is het wel noodzakelijk om de functie van Hoofd Bron- en Emissiebestrijding apart in te
vullen.

4.4 Hoofd Grootschalige Redding (H-GRED)
De sectie Brandweerzorg kan, naar het oordeel van de AC-B, worden uitgebreid met een Hoofd
Grootschalige Redding (H-GRED). Deze persoon legt een actueel beeld rondom redding, technische
hulpverlening en Urban Search and Rescue (USAR) voor aan de AC-B en is in staat de operationele
behoeften vanuit het veld te vertalen naar acties voor de sectie. Andersom is deze persoon in staat
aanwijzingen van de AC-B naar het veld te communiceren. Deze acties worden via het CoPI en de
OvD-Brandweerzorg naar de teamleider Grootschalige Redding gecommuniceerd.
De bijstand van het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) of USAR.NL kan worden
ingeroepen indien:
sprake is van een ernstige of omvangrijke calamiteit die met regionaal aanwezige middelen niet
afdoende bestreden kan worden, en
het grootschalig of specialistische zoeken en redden van mens en dier aan de orde is.
Tot de typerende USAR-incidenten behoort bijvoorbeeld de instorting van gebouwen.
Het Hoofd Grootschalige Redding maakt zoals juist is beschreven deel uit van de sectie
Brandweerzorg en heeft de volgende kerntaken:
1. Inrichten van de taakorganisatie Redden;
2. Adviseren, informeren en rapporteren.
Het Hoofd Grootschalige Redding ontvangt leiding van, en legt verantwoording af aan de AC-B.

4.5 Hoofd Grootschalige Ontsmetting (H-GO)
Indien de taakstelling voor ontsmetting de capaciteit van de eigen regionale eenheden overstijgt
(BOE: Basis Ontsmettings Eenheid), kan het peloton CBRN worden gealarmeerd (Grootschalige
Ontsmettings Eenheid GOE). Het CBRN (6 landelijke steunpunten) levert in aanvulling op de eigen
eenheden de grootschalige ontsmetting van burgers. Zij dragen daarnaast specifieke kennis inzake
apparatuur voor het meten van CBRN-stoffen. Het peloton CBRN wordt ter plaatse aangestuurd door
een pelotonscommandant. Op dit moment vindt landelijk discussie plaats wie de H-GO levert (één
van de zes steunpuntregio´s of een veiligheidsregio zelf). Tot hierover landelijke besluitvorming heeft
plaatsgevonden vult onze regio deze rol zelf in.
Het Hoofd Grootschalige Ontsmetting is in staat de operationele behoeften vanuit het veld te vertalen
naar acties voor de sectie Brandweerzorg. Andersom is hij in staat aanwijzingen van de AC-B naar
het veld te vertalen.
Het Hoofd Grootschalige Redding maakt zoals juist is beschreven deel uit van de sectie
Brandweerzorg en heeft de volgende kerntaken:
1. Inrichten van de Taakorganisatie Grootschalige Ontsmetting;
2. Adviseren, informeren en rapporteren.
Het Hoofd Grootschalige Ontsmetting ontvangt leiding van, en legt verantwoording af aan de AC-B.
De locatie waar het peloton CBRN wordt ingezet is bepalend voor de wijze van aansturing van de
pelotonscommandant CBRN. De inhoudelijke aanpak van de CBRN-taak wordt verzorgd door het
Hoofd Grootschalige Ontsmetting, maar de directe aansturing kan verschillend zijn. Indien het peloton
wordt ingezet in het brongebied wordt de pelotonscommandant CBRN aangestuurd door de OvD-B.
Wanneer de ontsmettingseenheid echter buiten het brongebied wordt ingezet, bijvoorbeeld bij de
ingang van een ziekenhuis, kan de pelotonscommandant worden aangestuurd door het Hoofd
Grootschalige Ontsmetting zelf.
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Naast het ontsmetten van burgers kan het ontsmetten van infrastructuur, objecten,
hulpverleningsmateriaal en voertuigen om de verdere verspreiding van besmetting te voorkomen
nodig zijn. Dit is niet georganiseerd door de brandweer maar er kan een beroep gedaan worden bij
het Ministerie van Defensie. In het kader van Civiel Militaire Samenwerking zijn hier afspraken over
gemaakt. Daarnaast beschikt Defensie over extra advies en assistentiecapaciteit en over
gespecialiseerde meetteams. Omdat Defensie geen onderdeel uitmaakt van het crisisplan worden
deze activiteiten gedaan onder de procesverantwoordelijkheid van de brandweer.

4.6 Hoofd Informatie Brandweerzorg (HIN-B)
Het Hoofd Informatie Brandweerzorg (HIN-B) maakt deel uit van de sectie Brandweerzorg, welke
opkomt in het Regionaal Coördinatie Centrum. Het HIN-B geeft sturing aan het informatieproces
binnen de sectie Brandweerzorg en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de AC-B. Het HIN-B
ontvangt leiding van, en legt verantwoording af aan de AC-B.
Het Hoofd Informatie heeft de volgende kerntaken:
1. Inrichten van het informatieproces binnen de sectie Brandweerzorg;
2. Zorg dragen voor het informatieproces in de sectie Brandweerzorg;
3. Afstemmen met andere HIN’s en de informatiemanager ROT.
Daarnaast voert het HIN-B de volgende werkzaamheden uit:
monitoring het totaalbeeld;
het aanvullen van dit beeld van de eigen discipline;
het toezien op onvolledigheden / onjuistheden / tegenstrijdigheden in het totaalbeeld waar het de
eigen discipline betreft of raakt.
Het HIN-B is belast met het tijdig en in de juiste kwaliteit / kwantiteit verwerven, verwerken en
verstrekken van informatieproducten. De HIN-B zorgt voor het brandweerbeeld in de netcentrische
omgeving.
De feitelijke personele invulling van de sectie Brandweerzorg is afhankelijk van de omvang en
complexiteit van het incident en de geactiveerde processen. In elk geval heeft één van de
medewerkers de rol van Hoofd Informatie Brandweerzorg. In onze regio worden de rollen HIN-B en
HON-B in beginsel uitgevoerd door dezelfde persoon (op dit moment de Staffunctionaris ROT).

4.7 Hoofd Ondersteuning Brandweerzorg (HON-B)
Het Hoofd Ondersteuning Brandweerzorg (HON-B) maakt deel uit van de sectie Brandweerzorg
welke opkomt in het Regionaal Coördinatie Centrum. Het HON-B adviseert de sectie Brandweerzorg
over logistieke ondersteuning. Het HON-B ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan de ACB.
Het Hoofd Ondersteuning heeft de volgende kerntaken:
1. Inrichten van de organisatie van het ondersteuningsproces binnen de sectie Brandweerzorg;
2. Zorg dragen voor het logistiek, aflossing en restdekking binnen de brandweerzorg;
3. Zorg dragen voor het ondersteuningsproces in de sectie Brandweerzorg.
Het HON-B is verantwoordelijk voor de aansturing van de logistieke coördinatoren en voor de
organisatie, kwaliteit en voortgang van het ondersteuningsproces tijdens het grootschalige
brandweeroptreden. Voor zijn werkzaamheden onderhoudt het HON-B contact met de logistieke
verantwoordelijken in het veld om inzicht te krijgen in de behoeften ten aanzien van aflossing en
verzorging. Daarnaast draagt hij zorg voor een plan voor de restdekking. Ook het Ondersteuningsteam Brandweer (OT B), het TCO of een ander ondersteunend team (zoals het Begrafenis
Bijstandsteam) kan door het HON-B worden ingezet.
De feitelijke personele invulling van de sectie Brandweerzorg is afhankelijk van de omvang en
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complexiteit van het incident en de geactiveerde processen. In elk geval heeft één van de
medewerkers de rol van Hoofd Ondersteuning. In onze regio worden de rollen HIN-B en HON-B in
beginsel uitgevoerd door dezelfde persoon (op dit moment de Staffunctionaris ROT).

4.8 Coördinator Verkenningseenheid (CVE) / AGS-ROT
De Coördinator Verkenningseenheid (CVE) en de AGS-ROT maken deel uit van de sectie
Brandweerzorg die opkomt in het Regionaal Coördinatie Centrum. De CVE zorgt voor het aansturen
en coördineren van de verkenningseenheden die in het effectgebied metingen moeten verrichten. Hij
interpreteert en analyseert de aan hem doorgegeven waarnemingen en meetresultaten. De CVE is in
staat een inschatting te maken van de grootte van het effectgebied en de daarbij horende risico’s
voor de bevolking in dat effectgebied. De AGS-ROT richt zich meer op de advisering naar de AC-B
(en kan mogelijk ook een toelichting geven in het ROT), de CVE richt zich vooral op de coördinatie
van de verkenningseenheden. De AGS-ROT adviseert de AC-B over de te nemen noodzakelijke
maatregelen, al dan niet via de Hoofd Bron- en Emissiebestrijding, afhankelijk van het incidenttype
kunnen de functies AGS-ROT en CVE worden gecombineerd door één persoon. In onze regio
worden de rollen AGS-ROT en CVE in beginsel uitgevoerd door dezelfde persoon.

4.9 Officier van Dienst-Brandweerzorg (OvD-B)
De OvD-Brandweerzorg (OvD-B) vertegenwoordigt de brandweer in het CoPI. De OvD-B geeft leiding
aan de uitvoerende brandweerprocessen in het veld. Met OvD-Brandweerzorg wordt in dit verband de
brandweerfunctionaris bedoeld die in het veld de leiding heeft over de brandweerinzet. Afhankelijk
van het incident en de geldende commando- en adviesstructuur kan dit een OvD of HOvD zijn. Het
maakt niet uit hoeveel eenheden of pelotons in het veld worden aangestuurd door de OvDBrandweerzorg.
Praktisch gezien zal in VRHM de rol OvD-Brandweerzorg bijna altijd worden uitgevoerd door een
HOvD.

4.10 Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)
De Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) maakt deel uit van de taakorganisatie Bron- en
Emissiebestrijding. De AGS adviseert de OvD-B ter plaatse bij een incident met gevaarlijke stoffen.
De AGS geeft hierbij eerst een expertadvies onder tijdsdruk (bij onmiddellijke bedreiging van
mensenlevens). Daarna volgt een berekend vervolgadvies op grond van een situatie-inschatting. De
adviezen gaan over redding, bronbestrijding, gevolgen voor het effectgebied, ontsmetting en
afhandeling van het incident na stabilisatie. De AGS coördineert de verkenningseenheden in het
brongebied. Hij is ook intermediair tussen het lokaal commando en externe deskundigheid.

4.11 Overige medewerkers
De overige uitvoerende medewerkers brandweerzorg voeren diverse taken uit op het gebied van
brandweerzorg. Zij komen op, op de locatie die hen bij de alarmering is medegedeeld en ontvangen
leiding van en leggen verantwoording af aan de bevelvoerder, pelotonscommandant of andere
functionaris die een sleutelrol vervult, die besloten heeft om de betreffende medewerker te alarmeren.
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Bijlage 1 Personele bezettingsmatrix
Piket

Rol
In Regionaal Operationeel Team (ROT):
Adviseur Gevaarlijke Stoffen ROT (AGS-ROT)

Adviseur Gevaarlijke Stoffen
In CoPI:
Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)
In (Regionaal) Beleidsteam:
Adviseur (R)BT
Commandant van Dienst

Hoofdofficier van Dienst (HOvD)

Meetplanleider

In Regionaal Operationeel Team (ROT):
Alg. Commandant Brandweerzorg (AC-B)
Operationeel Leider (OL)
In Regionaal Operationeel Team (ROT):
Alg. Commandant Brandweerzorg (AC-B)
Hoofd Bron- en emissiebestrijding (H-BE)
Hoofd Grootschalige Redding (H-GRED)
Hoofd Grootschalige Ontsmetting (H-GRO)
In CoPI:
OvD-Brandweerzorg (OvD-B)
Leider CoPI
Overig:
(plv.) Compagniescommandant
Coördinator Verkenningseenheid (CVE)
In CoPI:
OvD-Brandweerzorg (OvD-B)

Officier van Dienst (OvD)

Staffunctionaris Brandweer

Overig:
Pelotonscommandant
In Regionaal Operationeel Team (ROT):
- Hoofd Informatie Brandweerzorg (HIN-B)
- Hoofd Ondersteuning Brandweerzorg (NOH-B)
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Strategisch
niveau

Bijlage 2 Organigram sectie Brandweerzorg

(R)BT

Voorzitter
(R)BT

Adviseur (R)BT

Tactisch
niveau

Algemeen
Commandant
Brandweerzorg

Hfd. OndersteuningBrandweerzorg

ROT

Operationeel
Leider

Coördinator
Verkenningseenheid

Hfd. Informatie
Brandweerzorg

Operationeel niveau

Hoofd Bron- &
emissiebestrijding

Hoofd Grootschalige
Redding

Hoofd Grootschalige
Ontsmetting

Teamleider
Grootschalige
Redding

Teamleider
Grootschalige
Ontsmetting

OvD-Brandweerzorg

CoPI

Leider
CoPI
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Bijlage 3 Afkortingen
AC-B
AGS
AGS-ROT
BBT
BOE
(R)BT
CBRN
CMS
CoPI
CvD
CVE
GBO
GOE
GRIP
H-BE
H-GRED
H-GRO
HIN-B
HON-B
HOvD
IBGS
LCMS
NCC
OL
OM
OT-B
OvD-B
RCC
ROC
ROT
STH
TCO
TO-BE
TO-GRED
TO-GRO
TO-INF
TO-OND
USAR
VRHM
WVR

Algemeen Commandant Brandweerzorg
Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Adviseur Gevaarlijke Stoffen-ROT
Begrafenis Bijstandsteam
Basis Ontsmettingseenheid
(Regionaal) Beleidsteam
Chemische, Biologische of
Radiologische/nucleaire stoffen
Civiel Militaire Samenwerking
Commando Plaats Incident
Commandant van Dienst
Coördinator Verkenningseenheid
Grootschalig Brandweeroptreden
Grootschalige Ontsmetting
Gecoördineerde Regionale Incident
Bestrijdingsprocedure
Hoofd Bron- & emissiebestrijding
Hoofd Grootschalige Redding
Hoofd Grootschalige Ontsmetting
Hoofd Informatie Brandweerzorg
Hoofd Ondersteuning Brandweerzorg
Hoofdofficier van Dienst
Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
Landelijk Crisis Management Systeem
Nationaal Coördinatie Centrum
Operationeel Leider
Openbaar Ministerie
Ondersteuningsteam Brandweer
Officier van Dienst Brandweerzorg
Regionaal Coördinatie Centrum
Regionaal Operationeel Centrum
Regionaal Operationeel Team
Specialisme Technische Hulpverlening
Team Collegiale Ondersteuning
Taakorganisatie Bron- & emissiebestrijding
Taakorganisatie Grootschalige Redding
Taakorganisatie Grootschalige Ontsmetting
Taakorganisatie Informatie
Taakorganisatie Ondersteuning
Urban Search And Resue
Veiligheidsregio Hollands Midden
Wet Veiligheidsregio´s
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Versie

Voorgelegd aan

0.1 – 0.3

GHOR medewerkers

0.4

RAV
GGD

0.5

GHOR medewerkers

0.6

Multidisciplinaire werkgroep operationele planvorming VRHM

0.7

DPG en Hoofdenoverleg VRHM

0.8

Veiligheidsdirectie VRHM, definitieve versie

1 Inleiding
In het Regionaal Crisisplan deel 1 staat een beschrijving van de hoofdprocessen Acute
gezondheidszorg (AG) en Publieke gezondheidszorg (PG). Daarnaast zijn de ondersteunende
processen Informatiemanagement en Ondersteuning kort beschreven voor GHOR.
Dit deel 2 Geneeskundige Zorg is een uitwerking van deel 1. Het document is een beschrijving van de
processen binnen de geneeskundige hulpverleningsketen en werkt de coördinatie- en regierol onder
opgeschaalde omstandigheden van GHOR verder uit. De in dit document beschreven processen zijn
van toepassing op alle gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden. De directeur Publieke
Gezondheid (DPG) heeft vanuit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de Wet publieke gezondheid
(Wpg) een rol in integrale sturing op de reguliere en opgeschaalde publieke gezondheid en is
eindverantwoordelijk voor de aansturing van de geneeskundige kolom tijdens een crisis. De DPG is
tevens bestuurlijk aanspreekpunt en adviseur tijdens rampen en crises.
GHOR borgt continuïteit van zorg bij rampen en crisis door het voeren van regie op basis van
afspraken die zij maakt met zorgaanbieders in Hollands Midden en conform afspraken binnen de
hoofdstructuur zoals afgesproken in het Regionaal crisisplan deel I. De zorgaanbieders hebben een
eigen verantwoordelijkheid om ook tijdens crises verantwoorde zorg te leveren. Zij maken daarom
eigen crisisplannen, welke aan sluiten op de reguliere werkwijze in de zorginstelling. Het regionaal
crisisplan Geneeskundige zorg bouwt hierop voort en verbindt deze met de werkwijze van de
Veiligheidsregio Hollands Midden.
De processen Informatiemanagement en Ondersteuning zijn in dit document uitgewerkt voor de
crisisorganisatie binnen GHOR.
Afspraken met ketenpartners
De uitwerking van de processen en de processchema’s zijn geborgd in de reguliere organisatie van
de Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden (RAV), de ziekenhuizen, huisartsen(posten),
de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD) en GHOR. Meldkamer Ambulance
zorg (MKA) voert onder verantwoording van de RAV haar taken uit. Daarnaast zijn er afspraken met
andere organisaties die taken uitvoeren voor de geneeskundige hulpverlening. Het Nederlandse
Rode Kruis (NRK) ondersteunt binnen het proces Acute gezondheidszorg.
Naast de afspraken die er zijn met zorgaanbieders die een rol hebben in de acute zorg zijn ook
afspraken met (koepels van) verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorgorganisaties gemaakt in
het kader van zorgcontinuïteit. Onder zorgcontinuïteit wordt de planvorming en handelingen verstaan
die zorginstellingen verrichten ter voorbereiding op, tijdens en na een ramp of crisis om de zorg die zij
leveren aan hun cliënten op een verantwoorde wijze te continueren.
In de bijlage staat een lijst van overeenkomsten, convenanten en werkafspraken met zorgaanbieders.
Landelijk model
Het Regionaal crisisplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden en deze uitwerking van de
Geneeskundige zorg zijn gebaseerd op het Referentiekader Regionaal Crisisplan dat in 2016 door
het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is gemaakt. Er zijn wel verschillen met het referentiekader, zie
hiervoor hoofdstuk 2.
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2 Organisatie Geneeskundige zorg
2.1 Crisismodel GHOR
Het crisismodel GHOR sluit aan op het zogenoemde knoppenmodel uit het Referentiekader
Regionaal Crisisplan. Het crisismodel voor GHOR Hollands Midden is weergegeven in figuur 1.
In het organogram staan rollen benoemd die tijdens een (dreigende) crisis moeten worden ingevuld.
Het gaat om het activeren van die rollen die bij een (dreigende) crisis vervuld moeten worden, niet om
vaste functionarissen. Bovendien kan een functionaris bij een incident meerdere rollen combineren.
GHOR Hollands Midden heeft het landelijk vastgestelde crisismodel aangepast in overleg met RAV
en GGD;
-

-

-

De regio Hollands Midden is geografisch in tweeën verdeeld en beide delen hebben een
Officier van dienst geneeskundig (OvD-G) op piket. Er zijn dus te allen tijde twee OvD-G’en
bereikbaar en beschikbaar.
De taken van het Hoofd Acute gezondheidszorg zijn verdeeld onder de Algemeen
commandant geneeskundige zorg (ACGZ) en een lid van het management team van de RAV.
Hier zijn geen aparte functionarissen voor. De ACGZ stuurt de OvD-G aan, het MT-lid RAV
zorgt dat de interne bedrijfsvoering zo wordt ingericht dat de ambulancehulpverlening t.b.v.
de ramp zo goed mogelijk geleverd kan worden en de reguliere ambulancehulpverlening zo
min mogelijk verstoord wordt.1
De rol Hoofd Publieke gezondheid wordt ingevuld door de voorzitter van het crisisteam GGD.

De rol die informatie coördinatoren in het schema hebben is nog niet uitgewerkt, zie ook paragraaf
2.4.

1 Werkafspraken GHOR Hollands Midden - RAV Hollands Midden van 27 september 2016
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Figuur 1: Crisismodel GHOR Hollands Midden
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2.2 Coördinatie, regie en advisering
Als een ramp of crisis het nodig maakt om de geneeskundige zorg op te schalen, dan voert GHOR
regie over de geneeskundige hulpverlening. Zij maakt hierbij gebruik van gemaakte afspraken met
zorginstellingen. Zie ook de bijlagen bij dit plan.
GHOR analyseert de gezondheidseffecten van een ramp of crisis en geeft een handelingsperspectief
in samenspraak met andere hulpdiensten. GHOR adviseert het bestuur over te nemen maatregelen
om meer gezondheidsschade te voorkomen.

2.3 Leiding en coördinatie
De DPG is er verantwoordelijk voor dat (veiligheids)partners tijdig betrokken en geïnformeerd worden
wanneer er een voor hen relevante crisis zich voordoet. Verantwoordelijkheid voor uitvoering van de
processen is gemandateerd aan de ACGZ. De ACGZ is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van
de processen binnen de geneeskundige zorg en daarmee de hoogst operationele leidinggevende.
Zowel GHOR als de afzonderlijke zorginstellingen dragen zorg voor de nafase. GHOR kondigt in
ieder geval de afschaling af en zet processen voor herstel en nazorg en evaluatie in gang
Acute gezondheidszorg
Het crisismodel benadert de acute gezondheidszorg op basis van
-

-

de capaciteit die nodig is voor triage en behandeling op en buiten het plaats incident en
vervoer naar een zorginstelling. De OvD-G heeft de leiding en coördinatie over de
geneeskundige zorg.
de capaciteit in een zorginstelling (ziekenhuis, huisarts, etc.). Alle zorgaanbieders zijn ook
tijdens crises verantwoordelijk voor continuïteit en kwaliteit van de zorg die zij leveren.

Publieke gezondheidszorg
Het crisismodel stuurt bij publieke gezondheidszorg aan op uitvoering van reguliere werkprocessen
van de GGD voor zover van toepassing op de ramp of crisis.
Voor de uitvoering van de opgeschaalde taken publieke gezondheid stuurt een crisisteam GGD de
processen infectieziektebestrijding (IZB), medische milieukunde (MMK), gezondheidsonderzoek na
rampen (GOR) en/of psychosociale hulpverlening (PSH) aan.
De DPG besluit om een crisisteam op te starten. Ook de ACGZ kan besluiten onderdelen van de
publieke gezondheid op te starten, zoals MMK advies opvragen of PSH in de acute fase van een
ramp of crisis inzetten.

2.4 Ondersteuning
In de ‘Backoffice GHOR’ is de ondersteuning voor GHOR georganiseerd. Er worden verschillende
taken uitgevoerd binnen de backoffice: informatiemanagement, resourcemanagement en
(administratieve) ondersteuning. De eerste twee worden hieronder toegelicht.
Informatiemanagement
Het actuele beeld binnen de geneeskundige zorg wordt verzorgd door het Hoofd Informatie (HIN),
zowel multidisciplinair (LCMS- Landelijk Crisis Management Systeem) als voor de betrokken partijen
binnen de geneeskundige zorg. Daarnaast adviseert de HIN de ACGZ.
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De meeste zorginstellingen werken nog niet met formele informatiecoördinatoren. De HIN van GHOR
vergaart zijn/haar informatie daarom via een crisisteam van een betrokken zorgorganisatie.
Resourcemanagement
Het Hoofd Ondersteuning (HON) is verantwoordelijk voor ondersteuning van de geneeskundige
hulpverlening met mensen, middelen en materialen en advisering hierover. Daarnaast heeft de HON
een ondersteunende taak als het proces Slachtofferinformatie door Bevolkingszorg is opgestart. Ten
behoeve van verwanteninformatie verzamelt, veredelt en verdeelt de backoffice GHOR dan de nodige
informatie voor slachtofferbeeld en verwanteninformatie.
Het ondersteuningsmanagement vanuit zorginstellingen wordt ontwikkeld en sluit nu nog niet
naadloos aan op de regionale crisisstructuur. Hiervoor geldt hetzelfde als voor
Informatiemanagement; de HON vergaart informatie via een crisisteam van de betrokken
zorgorganisaties.
Zie tabel 1 in bijlage 1 voor een schematische weergave van de informatievoorziening en
ondersteuning vanuit de backoffice GHOR.
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3 Beschrijving sectie Geneeskundige zorg
Het totale zorgverleningsproces van GHOR kenmerkt zich als een proces van ketenzorg, wanneer
diverse organisaties (bij een ramp of crisis) betrokken zijn bij het leveren van geneeskundige zorg.
De belangrijke partners in het leveren van deze ketenzorg zijn:
• RAV Hollands Midden, waaronder de Meldkamer Ambulancezorg (MKA),
• Traumacentrum West
• Medisch Mobiel Team (MMT)
• de regionale ziekenhuizen
• GGD Hollands Midden
• het Nederlandse Rode Kruis (noodhulp)
• huisartsen en huisartsenposten en -kringen
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de afspraken tussen Veiligheidsregio Hollands Midden
(GHOR) en de in de regio werkzame instellingen, zorgaanbieders, ambulancevoorziening.

3.1 Multidisciplinaire samenwerking
GHOR coördineert de samenwerking van de geneeskundige hulpverlening met politie, brandweer,
gemeenten en liaisons, zoals bijvoorbeeld defensie en waterschappen. Dit gebeurt door het in kaart
brengen van de omvang en impact van incidenten. De verzamelde informatie wordt geanalyseerd,
beoordeeld en beschikbaar gesteld aan actoren in het netwerk van zorgpartners. Andersom geldt
uiteraard ook dat GHOR informatie uit het proces Geneeskundige zorg deelt met partners in het
multidisciplinaire domein, zodat bijvoorbeeld een handelingsperspectief kan worden opgesteld voor
burgers en hulpverleners.
GHOR:
• zorgt voor verbinding tussen geneeskundige en veiligheidspartners en coördineert opschaling
van de witte keten.
• stemt af met politie, gemeenten, brandweer en overige partners
• vertaalt landelijke crisisbeheersingsmaatregelen naar regionale maatregelen.
• monitort continuïteit van de 1e en 2e lijnszorg
• coördineert de samenwerking tussen zorgaanbieders
• coördineert het informatieproces en logistieke coördinatie bij crises
• zorgt voor resourcemanagement (verdeling van schaarste).

3.2 Monodisciplinaire samenwerking – proces Acute gezondheidszorg
Acute gezondheidszorg of spoedzorg is alle zorg die niet kan wachten tot de eerstvolgende
mogelijkheid op werkdagen om de huisarts of een andere zorgverlener te raadplegen. In de
ambulancezorg worden patiënten na stabilisatie en behandeling ter plaatse vaak vervoerd naar een
Spoedeisende Hulp (SEH). Daar vindt verdere behandeling plaats en volgt eventueel een
ziekenhuisopname.
Het proces Acute gezondheidszorg (AG) is onder te verdelen in prehospitale- en hospitale acute zorg.
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De prehospitale acute zorg heeft tot doel het gecoördineerd en adequaat organiseren van
geneeskundige hulp voor slachtoffers van een ramp of crisis buiten een zorginstelling.
De taken zijn triëren, behandelen en vervoeren.
De hospitale acute zorg sluit aan op het prehospitale proces en richt zich op verdere behandeling in
de geneeskundige keten. De Veiligheidsregio Hollands Midden en Haaglanden vormen samen de
Traumaregio west, één van de elf traumaregio’s in Nederland. Het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC), het Haga Ziekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden vormen samen het
Traumacentrum West. Daarnaast kan na overleg gebruik worden gemaakt van ziekenhuizen buiten
de Traumaregio West en het Calamiteitenhospitaal in Utrecht.
De meldkamer ambulancezorg (MKA) vervult op het terrein van acute gezondheidszorg een
belangrijke functie voor coördinatie, informatievoorziening en ondersteuning, waaronder
ambulancebijstand uit andere regio’s. De multidisciplinaire calamiteitencoördinator (CaCo) voert de
taken in de informatievoorziening en ondersteuning uit.
Het proces start na een melding in de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) of de meldkamer
ambulancezorg (MKA) als onderdeel van de GMK. De melding moet voldoende informatie bevatten
om meer dan reguliere capaciteit in te zetten.
Acute gezondheidszorg wordt uitgevoerd door de regionale ambulancevoorziening (RAV),
traumacentra, ziekenhuizen en huisartsen(posten). Bij grootschalige incidenten verleent het
Nederlandse Rode Kruis geneeskundige bijstand in dit proces.
Het proces prehospitale acute zorg omvat activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de ACGZ
door de MKA en OvD-G worden gecoördineerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rol ‘eerste ambulance’ - taakverantwoordelijke ‘command en control’
Triage
Behandeling
Slachtofferregistratie
Opvang en verzorgen van slachtoffers
Inzet calamiteitenteam RAV en Noodhulp op een T3 opvanglocatie bij meer dan 30 slachtoffers
Ambulancebijstand
Interne opschaling MKA – taakverantwoordelijke transport in MKA
Opschaling Mobiel Medische Teams (MMT’s)
Inventarisatie Medische behandelcapaciteit (MBC)
Transport/ gewondenspreiding naar zorginstelling en overdracht
De zorginstelling doet een secundaire triage en neemt de medische verantwoordelijkheid voor
behandeling over. De zorginstelling besluit op basis van de beschikbare informatie over de ramp
of crisis of zij hun rampenopvangplan of crisisplan opstarten.

Specifieke afspraken over handelen in de repressieve fase zijn vastgelegd in convenanten met en
onderliggende plannen van de zorginstellingen. De afspraken hebben betrekking op:
•
alarmering en communicatie tussen zorginstelling en GHOR
•
taken en verantwoordelijkheden tijdens een ramp
•
informatiemanagement, waaronder uitwisselen slachtofferbeeld en/of slachtoffergegevens
•
gewondenspreiding
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•
•

gezamenlijke communicatie bij rampen of crisis door zorginstelling, openbaar bestuur
(burgemeester) en GHOR
medicijnverstrekking in opvanglocaties door de (ziekenhuis)apotheek.

Onderliggende planvorming:
Ambulance Bijstandsplan
Gewondenspreidingsplan
Opschalings(crisis)plannen zorginstellingen (ZiROP, HaROP, Crisisplan RAV, GROP/crisisplan GGD)
Werkafspraken uitwisselen slachtofferinformatie tussen ziekenhuizen/huisartsenposten en GHOR
Zie tabel 2 in bijlage 1 voor een schematische weergave van de activiteiten in het proces Acute
gezondheidszorg.

3.3 Monodisciplinaire samenwerking – proces Publieke gezondheidszorg
Het proces Publieke gezondheidszorg (PG) omvat vier processen die afzonderlijk, maar ook naast
elkaar kunnen starten en worden uitgevoerd: MMK, IZB, GOR en PSH. De GGD is proceseigenaar
van deze processen en blijft zelf in alle situaties verantwoordelijk voor een inhoudelijk adequate
uitvoering van haar taken en haar primaire processen.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van respectievelijk GHOR en GGD in GRIP2
situaties en de overgangsmomenten tussen GROP3 en GRIP opschaling zijn gedefinieerd in de
werkafspraken tussen GGD en GHOR4.
Bij GRIP-opschaling coördineert en regisseert GHOR samenhang bij de uitvoering van publieke
gezondheidsprocessen in relatie met het proces AG en de multidisciplinaire keten (samenwerking
met politie, brandweer en gemeenten). Wanneer GRIP van kracht is, ligt het zwaartepunt van de
taken bij de GHOR-organisatie. De regie ligt bij de DPG voor zowel taken van GHOR als van GGD.
De ACGZ is daarbij de hoogste operationele leidinggevende.
Wanneer de crisis betrekking heeft op de uitbraak van een infectieziekte, is opschaling afhankelijk
van het soort infectieziekte. Er kan sprake zijn van een acute noodzaak om op te schalen, maar vaak
gaat er een geleidelijk proces aan vooraf. Wanneer sprake is van GRIP-opschaling heeft GHOR de
regie en de coördinatie in nauwe afstemming met GGD als uitvoerder.
Zie tabel 3 in bijlage 1 voor een schematische weergave van de activiteiten in het proces Publieke
gezondheidszorg.

2 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure
3 GGD Rampenopvangplan
4 werkafspraken GHOR Hollands Midden en GGD Hollands Midden t.b.v. Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Hollands
Midden en GROP GGD HM van 6 juli 2016.
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3.3.1 Bestrijding van A-infectieziekten
In de Wpg is geregeld dat het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de
voorbereiding op de bestrijding van besmettelijke infectieziekten van de A-categorie5 en voor
voorbereiding op en bestrijding van een uitbraak van een nieuw subtype humaan influenza virus
waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat.
In de wet is niet opgenomen dat in die situaties ook de organisatie en advisering wijzigen. Het ligt
voor de hand om ook voor A-ziektes zoveel mogelijk aan te sluiten bij de reguliere
infectieziektebestrijding. Het Regionaal Crisisplan deel 1 geeft aan dat bij een dreigende
infectieziektecrisis een voorbereidend Regionaal beleidsteam (RBT) de kaders voor bestrijding
bespreekt. De besluitvorming door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio over zaken als
financiële afwikkeling, informerende lijnen en besluitvorming hebben geen invloed op gevolgen voor
de taakverdeling tussen GGD en GHOR.
De voorbereiding is vastgelegd in de informatiekaart Grootschalige ziektegolf van de Veiligheidsregio
Hollands Midden, welke is vastgesteld door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 2 juni
2016.
Zie tabel 4 in bijlage 1 voor een schematische weergave van de activiteiten bij voorbereiding en
bestrijding van een A-infectieziekte.
Voorbereiding op en bestrijding van een A-ziekte gaat vaak gepaard met landelijke regie op regionale
uitvoering. Tegenwoordig speelt ook internationale afstemming vaker een rol. De bestrijdingsstrategie
wordt door het landelijk Outbreak Management Team (OMT) bepaald. Na toetsing door het
Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO), voeren de regionale GGD’en de strategie uit.
Bij de uitvoering van de bestrijding van een (grootschalige) infectieziektecrisis op regionaal niveau
zullen GGD en GHOR samen met mono- en multidisciplinaire partners de bestrijding resp. uitvoering
coördineren. Bij een infectieziekte behorende tot de groep A moet rekening gehouden worden met
eventuele gevolgen op het gebied van openbare orde en veiligheid en maatschappelijk onrust.
De DPG is ambtelijk verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering van de wettelijke taken van de
GGD’en in opgeschaalde situatie. De arts infectieziektebestrijding is op basis van de Wpg de directe
inhoudelijke adviseur van de burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio.
Namens de DPG heeft de ACGZ vanuit GHOR de coördinatie, regie en aansturing over het proces
Publieke Gezondheid en bewaakt samen met de ketenpartners de continuering van de
geneeskundige zorg.
Zie tabel 5 voor een overzicht van bestuurlijke verantwoordelijkheden bij voorbereiding en bestrijding
van een A-infectieziekte. .

5 Meldingsplichtige infectieziekten zijn verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate
waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen. De groepen A, B1 en B2 zijn
opgenomen in de Wpg. Groep C wordt vastgesteld bij een Algemene maatregel van bestuur, zodat deze lijst makkelijker
gewijzigd kan worden. Op het moment van schrijven zijn de volgende infectieziekten bestempeld als A-ziekte: MERScoronavirus, Pokken, Polio, Severe acute respiratory syndrome (SARS) en virale hemorragische koorts.
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Bijlage 1. Schematische weergave activiteiten
Tabel 1: Informatievoorziening en ondersteuning vanuit backoffice GHOR
Proces
Informatie

Onderdelen
Monodisciplinair

Multidisciplinair
Proces
Ondersteuning

Onderdelen
Monodisciplinair

Multidisciplinair

Doel
Incident gerelateerde informatie halen
en brengen binnen de zorginstellingen
(verwerven, verwerken en verstrekken)
Verwerven, verwerken en verstrekken
van informatie
Doel
Beschikbaar stellen van mensen,
middelen en diensten voor
geneeskundige zorg
Ondersteunen van de operationeel
functionarissen, bijv. onderzoek
informatiebronnen, contacten leggen
en/of gedelegeerd onderhouden.
Uitvoeren proces slachtofferinformatie,
informatie verzamelen met
ziekenhuizen en huisartsenposten en –
kringen.
Ondersteunen proces
verwanteninformatie

Subdoel(en)
Bijhouden monodisciplinair beeld
Valideren en analyseren van de verkregen informatie
Bijdragen aan besluitvormingsproces
Bijdragen aan het multidisciplinaire beeld
Delen van relevante informatie met de zorginstellingen
Subdoel(en)
Bezetting en aflossing organiseren
Materiaal en middelen organiseren

Bijdragen aan het multidisciplinaire beeld
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Tabel 2: Activiteiten in het proces Acute gezondheidszorg
Proces
Acute gezondheidszorg:
het gecoördineerd en adequaat
organiseren van geneeskundige hulp voor
gewonden als gevolg van rampen, crises
en ongeval. Uitgangspunt hierbij is dat de
geneeskundige hulp een keten van
samenhangende handelingen vormt vanaf
het opsporen/redden van gewonden,
eerste hulp en transport tot het moment dat
verdere behandeling niet meer nodig is.

Onderdelen
Adviseren
Coördinatie

Melding, alarmering,
opschaling
Triage
Het inzichtelijk maken van het
totaal aantal gewonde
slachtoffers op basis van de
ernst van de letsels.
Behandelen
Gewondenvervoer
Overdracht
Behandeling

Doel
Gezondheidsrisico´s reduceren
Het activeren van de benodigde
geneeskundige hulpverlening;
minimaliseren van ziekte, blijvend
letsel of sterfte van slachtoffers.
Beoordelen melding en
hulpverleningsaanbod bepalen
(capaciteit)
Optimaal gebruik beschikbare
schaarse middelen /
capaciteitsverdeling
Optimale behandeling patiënt

Doelgroep
Slachtoffers en hulpverleners
Slachtoffers van een ramp,
crisis of ongeval.

Stabiliseren / vervoer gereed maken
Vervoer naar ziekenhuis /
huisartsenpost
Verdere behandeling
Geneeskundige behandeling in
zorginstelling
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Tabel 3. Activiteiten in het proces Publieke gezondheidszorg m.u.v. bestrijding van A-ziekten
Proces
Publieke gezondheid
(PG):
De 4 PG processen
kunnen afzonderlijk als ook
naast elkaar starten en
worden uitgevoerd.
GHOR coördineert bij
opschaling en regisseert
de samenhang met het
proces AG en de
multidisciplinaire keten.

Deelproces
Medische Milieukunde

Gezondheidsonderzoek

Psychosociale
hulpverlening

Doel
Adviseren over gezondheidskundige effecten en
risico’s gevaarlijke stoffen. Adviseren en/of het
treffen van maatregelen bij incidenten om letsel
te voorkomen en te beperken.
Opschaling bij een medisch milieukundige ramp
betekent dat:
Ԃ regionaal of lokaal maatregelen moeten
worden genomen
Ԃ bestrijdingsbeleid moet worden bepaald;
Ԃ landelijke aansturing van maatregelen en
interventies kan worden nagestreefd.
Het onderzoeken, dan wel het uitsluiten van
gevolgen lichamelijk, psychisch of sociaal van
een grootschalig incident door individueel
onderzoek, onderzoek bij groepen en monitoren
publieke gezondheid.
Het advies dat door de GGD bij het cGM
(Centrum voor Gezondheid en Milieu) wordt
gevraagd is input voor (bestuurlijke)
besluitvorming om daadwerkelijk
gezondheidsonderzoek uit te voeren.
Herstellen van het psychisch evenwicht, het
signaleren van de behoefte aan acute
psychische hulp en het doorverwijzen binnen
het reguliere zorg-traject voor een integrale
aanpak van de psychosociale zorg.
Vraag gestuurde vroegtijdige psychosociale
interventies na een ramp of crisis.

Doelgroep
Blootgestelde en/ of besmette
-slachtoffers
-hulpverleners
-omwonenden
-burgers in het effectgebied
-andere betrokkenen

Blootgestelde en/
of besmette
-slachtoffers
-hulpverleners
-omwonenden
-burgers in het effectgebied
-andere betrokkenen

Direct getroffenen,
Indirect getroffenen,
zowel in de acute als in de nazorgfase.

Vervolg op volgende pagina.
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Infectieziektebestrijding

Het beperken van ziekte of effecten van ziekte
veroorzaakt door pathogene micro organismen
die zich verspreiden via, mens, dier,
lucht, water en/of voedsel.
GGD kan de volgende processen opstarten:
Ԃ Bron- en contactopsporing
Ԃ Beschermende maatregelen
Ԃ Hygiëne-maatregelen
Ԃ Isolatie en quarantaine

Blootgestelde en/ of besmette
-slachtoffers
-hulpverleners
-omwonenden
-burgers in het effectgebied
-andere betrokkenen

Tabel 4: Activiteiten bij voorbereiding en bestrijding van een A-infectieziekte
Proces
Voorbereiding

Bestrijding

Specifiek A- ziekten
uitvoerend
GGD o.l.v. DPG
GHOR o.l.v. DPG zorgt
voor verbinding
veiligheidspartners én
witte keten
GGD o.l.v. DPG
GHOR o.l.v. DPG zorgt
voor verbinding
veiligheidspartners én
witte keten

Bestuurlijk verantwoordelijk

Informeren/ afstemmen

Bestuur Veiligheidsregio HM

DPG informeert GGD bestuur

Voorzitter Veiligheidsregio HM6

-Afstemming met -AB veiligheidsregio
-DPG informeert GGD bestuur
-Burgemeester informeert eigen raad

6 De voorzitter van de veiligheidsregio zorg draagt voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, of een directe dreiging daarvan, en is dan ten
behoeve van deze bestrijding bij uitsluiting bevoegd om toepassing te geven aan de artikelen 34, vierde lid, 47, 51, 54, 55 of 56 van de Wpg
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Tabel 5. Bestuurlijke verantwoordelijkheden bij voorbereiding en bestrijding van een A-infectieziekte7
Bestuurlijke
verantwoordelijkheid

Type crisis

Uitvoerend

Democratische
legitimatie

GGD onder leiding van DPG

Beslissers /
Bestuurlijk
verantwoordelijk
GGD bestuur

Voorbereiding en
bestrijding
Voorbereiding en
bestrijding
Voorbereiding

Reguliere zorg

Bestrijding

A-ziekte

Informeren / afstemmen

B1, B2, C ziekte

GGD onder leiding van DPG

Burgemeester

Gemeenteraad

A-ziekte

GGD onder leiding van DPG.
GHOR onder leiding van DPG zorgt
voor verbinding met
veiligheidspartners en verbinding van
zorgaanbieders.
GGD onder leiding van DPG
GHOR onder leiding van DPG zorgt zo
nodig voor verbinding met
veiligheidspartners en verbinding van
witte keten. Veiligheidsdirectie
Veiligheidsregio stuurt
multidisciplinaire samenwerking.

Bestuur
Veiligheidsregio

Burgemeesters
informeren de
eigen raden

DPG informeert GGD bestuur

Voorzitter
Veiligheidsregio

Voorzitter
Veiligheidsregio
op verzoek van
lokale raad

- Afstemming met Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio Hollands Midden
- DPG informeert GGD bestuur.
- Burgemeesters informeren de
eigen raden.

Gemeenteraad

7 Zie paragraaf 3.2.1 voor uitleg over A, B en C infectieziekten.
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Bijlage 2 Afspraken Acute gezondheid
De samenwerkingsafspraken tussen GHOR en andere partijen in de acute zorgketen liggen vast in:
-

Werkafspraken GHOR Hollands Midden - RAV Hollands Midden van 27 september 2016 met
diverse onderliggende documenten.
Overeenkomst betreffende samenwerking tussen de RDOG Hollands Midden en het
Nederlands Rode Kruis betreffende het Noodhulpteam (besluit AB VRHM 25 november 2015)

Het proces acute gezondheid omvat ook de (verdere) behandeling in het ziekenhuis.
GHOR heeft voor haar taken in de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening ook afspraken met de
ziekenhuizen en huisartsenposten- en kringen.
-

-

-

de overeenkomsten tussen Veiligheidsregio Hollands Midden en de ziekenhuizen (LUMC,
Groene Hart Ziekenhuis, Alrijne ziekenhuis voorheen Rijnland ziekenhuis en
Diaconessenhuis) dateren van 16 mei 2013; Herziening staat gepland in september 2018.
de overeenkomst met de huisartsen vertegenwoordigingen (LHV kring Rijnland en Midden
Holland en Huisartsenvereniging Rijnland) en Huisartsenpost Midden Holland, de Stichting
Samenwerkende Huisartsen Rijnland en de Doktersdienst Duin- en Bollen is van 26 februari
2014).Herziening staat gepland in 2019.
werkafspraken GHOR Hollands Midden en RAV Hollands Midden t.b.v. Regionaal crisisplan
Veiligheidsregio Hollands Midden van 4 januari 2016. Herziening staat gepland in 2019.

In het kader van zorgcontinuïteit heeft GHOR Hollands Midden afspraken gemaakt met diverse
thuiszorginstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen die geestelijke gezondheidszorg
bieden. Een overzicht is op te vragen bij GHOR Hollands Midden.
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Bijlage 3 Afspraken Publieke gezondheid

De positie en verantwoordelijkheden van de DPG is vastgelegd in de bestuurlijke afspraken tussen de
twee gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden en RDOG Hollands Midden.
Zie hiervoor de vergaderstukken van het AB VRHM van 30 juni 2016 en het AB RDOG HM van 6 juli
2016.
De samenwerkingsafspraken tussen GGD Hollands Midden en GHOR Hollands Midden zijn
beschreven in een aantal documenten:
-

-

het crisisplan Publieke Gezondheid. Dit plan wordt in 2018 ontwikkeld.
Op dit moment is het GGD Rampenopvangplan (GROP) Hollands Midden versie 1.2 van 12
februari 2015 het meest recente document dat door het AB RDOG is vastgesteld.
In het GROP zijn werkafspraken opgenomen tussen GHOR en GGD op basis waarvan de
samenwerking is vormgegeven. Deze werkafspraken zijn nog niet voor alle processen
uitgewerkt.
werkafspraken GHOR Hollands Midden en GGD Hollands Midden t.b.v. Regionaal crisisplan
Veiligheidsregio Hollands Midden en GROP GGD HM van 6 juli 2016.
Dienstverleningsovereenkomst GAGS tussen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en GGD
Hollands Midden, december 2015.
Organisatieplan GAGS, v1.1 van 16 oktober 2017.
Generiek draaiboek infectieziektebestrijding, RIVM, december 2014.
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Inleiding
Deel 1 van het Regionaal Crisisplan geeft een beknopte weergave van de organisatie en de taken van de
hoofdprocessen Politiezorg binnen de crisisorganisatie. In dit deel worden de processen van Politiezorg nader
uitgewerkt. De beschreven hoofdtaken hebben betrekking op de stafsectie politie binnen de structuur van de
crisisorganisatie.
Deze uitwerking van het proces Politiezorg is gebaseerd op het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2016 (IFV),
geldend voor de gehele Nationale Politie.
Politiezorg
Politiezorg kent de volgende hoofdtaken:
1. Ordehandhaving (incl. handhaven /Netwerken)
2. Opsporing
3. Mobiliteit
4. Bewaken en beveiligen
5. Interventie
Daarnaast zijn er twee ondersteunende taken:
6. Informatie (Intelligence, handhaven/netwerken)
7. Ondersteuning
De taken Politiezorg worden in geval van een gepland Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO),
voorgezeten door de Algemeen Commandant Politiezorg (AC-P). Bij onverwachte grootschalige inzet kan dit de
Hoofd Officier van Dienst Politie (HOVD)) zijn.
Functies binnen de organisatie
Binnen de eenheid Den Haag heeft de politiechef de coördinatie en de leiding over de politiële inzet en de
multidisciplinaire afstemming daarvan. Middelgrote incidenten en/of rampen met een klein effectgebied worden
aangestuurd door de OvD-P. De OvD-P kan daarin worden bijgestaan door een SGBO onder leiding van een ACP. Bij opschaling volgens de GRIP-regeling gaat het SGBO over in een actiecentrum Politie waarbij de AC-P
plaats zal nemen in het ROT.
Relatie met GRIP
De AC-P heeft zitting in het ROT en adviseert de Leider ROT. De AC-P bepaalt aan de hand van de problematiek
en de behoefte van andere diensten welke hoofden (knoppen) vanuit het SGBO geactiveerd zullen worden. Bij
fysieke scheiding tussen het ROT en het Actiecentrum (wat het geval is in de regio Hollands Midden) zal er
sprake zijn van een buddysysteem, waarbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de AC
worden waargenomen door een hoofd Ordehandhaving in de rol van plaatsvervangend AC-P. Uiteindelijk blijft de
politiechef van de Eenheid Den Haag eindverantwoordelijk.
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1. Proces Ordehandhaving
1.1 Doel / Doelgroep
Het veilig, ongestoord en ordelijk laten verlopen van een evenement/gebeurtenis/incident/crisis, het voorkomen
van ordeverstoringen en het daadwerkelijk handhaven van de rechtsorde (het handhaven van de openbare orde
en het strafrechtelijk handhaven van de rechtsorde).
De Ordehandhaving kent de volgende fasering:

Crowd management (scheppen van gewenste orde)

Crowd control (handhaven van de bestaande orde), en

Riot control (herstel van de gewenste bestaande orde)
Dit proces is bedoeld voor alle personen en organisaties in en rondom het bedreigde gebied, bijvoorbeeld: het
publiek, hulpverleners, slachtoffers en de ordeverstoorders.

1.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De functies binnen het proces Ordehandhaving:

Hoofd Ordehandhaving

Taakcommandant Mobiele Eenheid

Taakcommandant Aanhoudingseenheid

Taakcommandanten speciale eenheden (honden, paarden, videovoertuig)
Het hoofd Ordehandhaving (HOha) is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de taakorganisatie
ordehandhaving. Indien er sprake is van strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, is daar het hoofd
Opsporing onder leiding van de algemeen commandant voor verantwoordelijk.
Indien de ‘knoppen’ Hoofd Mobiliteit, Bewaken & Beveiligen en Handhaven/Netwerken niet worden geactiveerd
kunnen deze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ook onder de HOha vallen.

De HOha draagt zorg voor:
 Het geven van leiding aan en coördineren van de werkzaamheden van de operationele
taak/locatiecommandanten en het eventueel geformeerde actiecentrum;
 Het maken van een tactisch basisplan en het opstellen van tactische kaders;
 Het plegen van overleg met de algemeen commandant en de overige hoofden binnen de SGBO;
 Het afstemmen met de verschillende operationele diensten;
 Het door middel van politiemaatregelen scheppen van de gewenste orde met als doel het ordelijk
verlopen van massabijeenkomsten;
 Het handhaven van de bestaande orde met als doel het voorkomen van rellen en andere
wanordelijkheden;
 Het herstellen van de niet bestaande orde naar het gewenste niveau van orde door middel van het
neutraliseren van de wanordelijkheden.

1.3 Taken
De volgende taken worden in het kader van dit proces uitgevoerd:

Handhaven van de openbare orde

Het aanhouden van verdachten

Het (mede) ontruimen (snel, acuut gevaar) van een gebied

Het bewaken/afschermen van panden
De HOha prepareert de inzetopdrachten voor de processen. Hiervoor kunnen maatregelen genomen worden
gericht op het scheppen van de gewenste orde en/of op het handhaven van de bestaande orde om rellen en
andere wanordelijkheden te voorkomen of te beëindigen.
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Opmerkingen:
 In specifieke situaties zal steeds in overleg met de burgemeester en/of de (Hoofd)Officier van justitie
worden bepaald welke tolerantiegrenzen door de politie zullen worden gehanteerd en welke
beleidsuitgangspunten daaraan ten grondslag liggen.

1.4 Afspraken met derden
Bij evenementen zal de organisator primair verantwoordelijk worden gesteld voor het crowd management en
crowd control op basis van de vergunningsvoorschriften. Goede afstemming tussen de evenementenorganisatie
en politie is hiervoor van belang. Deze afspraken worden vastgelegd in de vergunningsvoorwaarden van de
gemeente en het veiligheidsplan van de organisator. Dit geldt ook in het geval van een demonstratie; hier is
echter geen vergunning voor vereist.

1.5 Aandachtspunten

Bij het handhaven van de openbare orde is de politie ondergeschikt aan de burgemeester.

Bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde heeft de officier van justitie het gezag over de
politie. Het beleid wordt in de driehoek vastgesteld.

Informatie uit inlichtingendiensten en politie bereiken zowel de burgemeester, alsook de (Hoofd)Officier.

Door de hoofdofficier van justitie kan inzet van de DSI worden verzocht. Zie verder het proces
Interventie.

2. Proces Opsporing

2.1 Doel/ doelgroep
Het doel van dit proces is het doen van onderzoek naar de oorzaak van het incident/calamiteit/crisis met als doel
het opsporen van strafbare feiten alsmede het verrichten van opsporingshandelingen gericht op de afhandeling
van een groot aantal aanhoudingen (binnen de stafsectie politiezorg). Hieronder vallen tevens preparatie en proactie.
Dit proces is bestemd voor de opsporingsambtenaren van politie, Koninklijke Marechaussee, bijzondere
opsporingsdiensten en overige buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) voor zover zij ingezet worden bij de
opsporing in de crisisbestrijding.
Onder opsporing vallen de volgende deelprocessen:

Grootschalige opsporing (uitgebreide omvang van recherche onderzoek)

Bijzondere opsporing (gebruik van bijzondere bevoegdheden en methodieken)

Arrestantenafhandeling (afhandeling van grote aantallen arrestanten), en

Opsporingsexpertise (verzamelen van informatie en het geven van signalen die kunnen bijdragen aan
oplossingen)

2.2 Verantwoordelijkheden/ Bevoegdheden
Functies binnen het proces opsporing

Hoofd Opsporing

Teamleiders opsporing, inclusief opsporingsexpertise

Taakcommandant Recherchemaatregelen

Taakcommandant Grootschalige opsporing

Taakcommandant Bijzondere opsporing

Taakcommandant Onderhandelen

Taakcommandant Specialistische Recherchetoepassingen
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Indien de ‘knoppen’ Hoofd Opsporingsexpertise en Interventie niet worden geactiveerd vallen deze taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden ook onder de Hops.
Het hoofd Opsporing (Hops) is, onder leiding van de algemeen commandant, verantwoordelijk voor de aansturing
van het operationeel proces gericht op de deelprocessen: Grootschalige opsporing, bijzondere opsporing,
arrestantenafhandeling en opsporingsexpertise. De Hops is bevoegd en verantwoordelijk voor de coördinatie en
uitvoering van het (strafrechtelijk) onderzoek. Zodra er andere onderzoeken gedaan worden (door externe
instanties), dan houdt de politie de regie op de afstemming tussen de onderzoekende instanties.
De Hops voert doorgaans de regie over de inzet van de volgende eenheden:
 Arrestantentransport
 Forensische Opsporing
 Recherche-eenheden
 Arrestantenafhandeling
 Teams Grootschalige Opsporing (TGO’s)
De Hops draagt zorg voor:
 Het tijdens de bestrijding van het incident /de calamiteit verzamelen van feiten en gegevens;
 Het coördineren van alle strafrechtelijke opsporingsactiviteiten;
 Het instellen van technisch onderzoek op plaats incident/ calamiteit;
 Het opmaken van een proces-verbaal;
 Het vastleggen van de situatie waarin overleden slachtoffers worden aangetroffen, het vaststellen van de
identiteit en het bergen van deze slachtoffers (opsporingsexpertise);
 Tactische en forensische identificatie vermiste/overleden slachtoffers (opsporingsexpertise).
Opmerkingen:
 Omdat aard en aanleiding van een crisis niet op voorhand bekend zijn, kan uitwerking van dit proces
slechts op hooflijnen plaatsvinden

2.3 Taken
De volgende taken worden in het kader van dit proces uitgevoerd:

Het opsporen van strafbare feiten

Een voorspoedige afhandeling van een bepaald volume aanhoudingen

Bergen, identificeren en registreren van overleden slachtoffers

2.4 Afspraken met derden
-Afspraken met de (hoofd)officier van justitie in het kader van het opsporingsonderzoek en de afhandeling

2.5 Aandachtspunten

Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats onder leiding van een officier van justitie. Informatie uit dit
proces kan niet altijd worden gedeeld met andere diensten, in het belang van het onderzoek.

De Forensische Opsporing van de eenheid kan een beroep doen op het Landelijk Team Forensisch
Onderzoek (LTFO). Bij het inzetten van het LTFO is meteen het proces slachtofferidentificatie geborgd.

Informatie uit inlichtingendiensten en politie bereiken zowel de burgemeester, alsook de (Hoofd)officier.

Door de hoofdofficier van justitie kan inzet van de DSI worden verzocht (zie proces interventie).

De landelijke terreurofficier zal als adviseur van de hoofdofficier optreden.

In het kade van het strafrechtelijk onderzoek zal veel afstemming plaatsvinden met de andere
hoofdprocessen.

3. Proces Mobiliteit
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3.1 Doel/doelgroep
In het kader van het ongestoord en veilig laten verlopen van een evenement gebeurtenis/ incident/crisis is het
hoofd Mobiliteit (HMob) verantwoordelijk voor het begidsen en begeleiden, alsmede over een ongestoorde, veilige
circulatie van het verkeer, in afstemming met de wegbeheerder. Onder verkeer wordt in dit verband verstaan
goederen- en mensenstromen.
Onder het hoofdproces Mobiliteit vallen de deelprocessen:

Statisch- en dynamisch verkeersmanagement (scheppen en in standhouden van mobiliteit)

Verkeershandhaving en opsporing (herstellen niet bestaande mobiliteit en onderzoek ter opheldering
van verkeersongevallen)
Doelgroep: de bij de hulpverlening betrokken organisaties, personen en weggebruikers. De doelgroep is niet
limitatief, maar hierbij kan gedacht worden aan brandweer, ambulances, gemeenten en het openbaar vervoer.

3.2 Verantwoordelijkheden/ Bevoegdheden
Functies binnen het proces Mobiliteit

Hoofd Mobiliteit

Taakcommandant Dynamische Verkeersmaatregelen

Taakcommandant Statische verkeersmaatregelen

Taakcommandant Verkeershandhaving en opvolging & ANPR

Verkeersadviseur
De HMob is primair verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid door middel van dynamische- en statische
verkeersgeleiding. In het geval van langdurige statische verkeersmaatregelen zullen deze zo spoedig mogelijk
worden overgedragen aan de wegbeheerder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn beschreven
in de geldende wet- en regelgeving.
De HMob voert doorgaans de regie op de volgende eenheden:

Motorrijders verkeerspolitie

Voertuigen verkeerspolitie

Andere politie-eenheden met een verkeersregulerende taak

Verkeers- en evenementenregelaars (in afstemming met evenementenorganisator of wegbeheerder).
Indien de ‘knop’ Hoofd Mobiliteit niet wordt geactiveerd vallen zijn taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden onder het Hoofd Ordehandhaving.

3.3 Taken
De HMob draagt zorg voor:
 Het informeren van de algemeen commandant over de operationele voortgang van de
mobiliteitsorganisatie en de afwijking van de beoogde operationele resultaten van de
mobiliteitsorganisatie;
 Het geven van leiding aan en coördineren van de werkzaamheden van de operationele politieeenheden;
 Het maken van een operationeel/tactische basisplan en het opstellen van operationele/tactische kaders;
 De coördinatie van het opsporingsonderzoek naar aanleiding van eventueel gepleegde
verkeersmisdrijven;
 Het plegen van overleg met de algemeen commandant en de overige hoofden binnen de SGBO;
 Het tactisch- en operationeel afstemmen met de ketenpartners.

3.4 Afspraken met derden
Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben een ondersteunende rol als wegbeheerders ten aanzien van het
hoofdproces. Het stremmen op het water is de taak van de vaarwegbeheerder. Overige afspraken met externen
zijn geborgd in de werkinstructies van de meldkamer.
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3.5 Aandachtspunten
De mobiliteitsvraagstukken worden gecoördineerd vanuit het actiecentrum politie of de OvD-P ter plaatse. Voor
het goed verloop van het proces is het van belang dat er goede afstemming plaatsvindt met de publieke/private
organisaties, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, het openbaar vervoer en het Waterschap. Een liaison van deze
publieke-en/of private organisaties kunnen eventueel plaatsnemen in de nabijheid van het actiecentrum politie.

4. Proces Bewaken Beveiligen

4.1 Doel/doelgroep
Het doel van dit proces is het bewaken en beveiligen van de daarvoor in aanmerking komende subjecten,
objecten, diensten en plaatsen, indien deze zodanig bedreigd worden dat aanvullende beveiligingsmaatregelen
noodzakelijk zijn.
Onder het hoofdproces Bewaken Beveiligen vallen de volgende deelprocessen:

Bewaken en beveiligen van personen

Bewaken en beveiligen van objecten en diensten
De doelgroep van dit proces betreft de bedreigden (met volledig medewerking bij het verstrekken van relevante
informatie), het bevoegd gezag en de NCTV.

4.2 Verantwoordelijkheden/ Bevoegdheden
Functies binnen het proces Bewaken en Beveiligen:

Hoofd Bewaken en Beveiligen

Taakcommandant Bewaken en Beveiligen

Locatiecommandant Bewaken en Beveiligen
Deze taak verricht de politie onder gezag van de officier van justitie (Stelsel Bewaken en Beveiligen). Het hoofd
Bewaken en Beveiligen (HBB) is onder leiding van de algemeen commandant de uitvoeringsverantwoordelijke
voor deze taak.
De HBB voert doorgaans regie over de inzet van de volgende eenheden:

Persoonsbeveiliging (Dienst Koninklijke Diplomatieke Beveiliging, DKDB)

Bewakingseenheid (BE)

Verscherpt Rijdend Toezicht

Statische objectbeveiliging
Op basis van de dreigingsinschatting en het advies van de NCTV vindt de uitvoering plaats onder
verantwoordelijkheid van het lokaal bevoegd gezag. De veiligheid van personen en diensten valt onder het
domein strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en is de verantwoordelijkheid van de Hoofdofficier van
justitie. De bewaking van plaatsen en objecten valt onder openbare orde en is de verantwoordelijkheid van de
Burgemeester. In veel gevallen zal er sprake zijn van besluitvorming in een driehoeksoverleg. Personen die
volgens het Stelsel Bewaken en beveiligen vallen onder het Rijksdomein vallen onder de verantwoordelijkheid
van de Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding en Veiligheid (NCTV). De personen die niet onder dit
Rijksdomein vallen, vallen onder de verantwoordelijkheid van het decentrale oftewel lokale bevoegde gezag.

4.3 Taken
De HBB draagt zorg voor:
 Het observeren van de omgeving van bepaalde objecten of diensten zodat bij het signaleren van
onregelmatigheden zo spoedig mogelijk kan worden ingegrepen dan wel assistentie kan worden
ingeroepen, alsmede het treffen van (preventieve) veiligheidsmaatregelen.
 Het actief rekening houden met de inzet van zwaardere geweldsmiddelen bij de beveiliging van
subjecten, objecten of diensten waarbij er in beginsel vanuit kan worden gegaan dat fysiek handelend
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optreden door politie noodzakelijk is of zal zijn om ernstige strafbare feiten te voorkomen of beëindigen
of voor het afwenden van dreigende situaties of aanslagen;
Het plegen van overleg met de algemeen commandant en de overige hoofden binnen de SGBO;
Het afstemmen met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag;
Het afstemmen met de verschillende operationele diensten;
Het afstemmen met de verschillende landelijke diensten en Ministeries.

4.4 Afspraken met derden
De genomen maatregelen in het kader van het Stelsel Bewaken en Beveiligen worden genomen onder leiding
van de Hoofdofficier van justitie. De maatregelen die in het kader van het Alarmeringssysteem
terrorismebestrijding (Atb) worden genomen, worden genomen onder leiding van het NCTV. Er vinden structureel
overleggen plaats met het NCTV, de Hoofdofficier van justitie en de aangesloten sectoren in het kader van dit
proces.

4.5 Aandachtspunten

Indien het proces Bewaken en Beveiligen geactiveerd wordt is de kans groot dat er verschillende
landelijke diensten als het NCC, NCTV en AIVD worden betrokken. Niet alle informatie kan in dat geval
gedeeld worden met andere diensten.

Belangrijk is dat over getroffen veiligheidsmaatregelen nimmer wordt gecommuniceerd.

5. Proces Interventie

5.1 Doel/doelgroep
Doel van dit proces is het voorkomen of beëindigen van levensbedreigende situaties door specialistische
interventie-eenheden en/of technische middelen, alsmede de (specialistische) beveiliging van personen, objecten
en/of geografische gebieden.
Onder het hoofdproces Interventie vallen de deelprocessen:

Arrestatieteam (AT)

Observatieteam (OT), en

Dienst Speciale Interventies (DSI)
Dit proces is bedoeld voor de bij de hulpverlening betrokken personen en het Openbaar Ministerie. Dit proces zal
altijd tegelijkertijd met ander politieprocessen worden ingezet.

5.2 Verantwoordelijkheden/ Bevoegdheden
Functies binnen het hoofdproces Interventie:

Hoofd Interventie

Teamleiders

Bij inzet DSI van de Landelijke Eenheid altijd Hoofd Speciale Interventies afkomstig van de DSI.
Het hoofd Interventie (HInt) is verantwoordelijk voor de (speciale) interventies naar aanleiding van een incident
en/of strafbare feiten. Hij is bevoegd en verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van dit deel van het
onderzoek. Voor toestemming van inzet van bijzondere eenheden en/of middelen dient hij hier vooraf
toestemming te vragen aan het bevoegd gezag. De HInt werkt onder leiding van de algemeen commandant. Als
dit proces wordt geactiveerd moet er altijd een HInt zijn. Deze hoofdtaak kan niet door een ander hoofd worden
waargenomen.
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Uitzondering: indien de DSI wordt ingezet, is hun commandant nevenschikkend aan de algemeen commandant
van politie. Als de DSI wordt ingezet is er altijd een tweede Hoofd Interventie van de DSI aanwezig. Deze is
verantwoordelijk voor de hotzone.
Interventie vindt altijd plaats onder gezag van de Hoofdofficier van justitie.
De HInt voert doorgaans regie op de volgende eenheden:

Observatieteam

Aanhoudings- en Ondersteuningsteams

5.3 Taken
Het (direct) voorkomen of beëindigen van levensbedreigende situaties met een minimum aan risico’ onder de
gegeven omstandigheden, uitgevoerd door specialistische eenheden.
Het Hoofd Interventie is verantwoordelijk voor de aansturing van de operationele hoofdtaak interventie:
 Interventie (afslaan van een (dreigende) aantasting van integriteit van subjecten, objecten diensten of
plaatsen) via specialistische eenheden
 Tactische/ technische observatie (kenmerkt zich door bijzondere bevoegdheden en technieken)
 Onderhandelen.
De HInt draagt zorg voor de (bijzonder) politiemaatregelen (primaire processen) gericht op:
 Het voorkomen en/of bevrijden van slachtoffer(s)
 De interventie ter uitschakeling
 De interventie ter aanhouding
 Het tactisch en technisch observeren.

5.4 Afspraken met derden
Bij de inzet van de DSI van de Landelijke Eenheid is altijd sprake van de inzet van een HInt (OC - DSI) afkomstig
van die dienst.

5.5 Aandachtspunten

Bij inzet van de DSI wordt het proces DSI altijd geactiveerd. Dit houdt niet in dat automatisch het SGBO
wordt geactiveerd. De Hoofden Interventie maken gebruik van een landelijke piketregeling.

Aan de politie is in het kader van dit proces Interventie een aantal specifieke taken en bevoegdheden
toegekend. Deze bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd in een groot aantal daarop geënte
reglementen.

In geval van terrorisme kan interventie plaatsvinden door inzet van eenheden met bijzondere
competenties zoals de DSI of de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie).

6. Proces Informatie (intelligence, handhaven/ netwerken)

6.1 Doel/doelgroep
Het verzorgen van adequate en geverifieerde informatie ten behoeve van de beeldvorming, oordeelsvorming en
besluitvorming ten aanzien van het (politie) optreden.
Onder dit hoofdproces zijn de volgende aspecten van belang:

Informatie binnen de monodisciplinaire processen

Informatie tussen de monodisciplinaire processen

Informatie tussen de multidisciplinaire partners
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De verkregen informatie wordt primair gedeeld met de interne organisatie van de politie. Te delen informatie zal
door het actiecentrum beschikbaar worden gesteld middels het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS)
ten behoeve van andere diensten.

6.2 Verantwoordelijkheden/ Bevoegdheden
Functies binnen het hoofdproces Informatie:

Hoofd Informatie

Teamleiders

Operationele Experts

Generalisten Intelligence

Senioren Intelligence

Medewerkers Intelligence

Informatie runners

Waarnemers

Verkenners
Het Hoofd Informatie (Hin) is verantwoordelijk voor de adequate en geverifieerde informatievoorziening naar
aanleiding van - en ter voorkoming van - een incident of strafbare feiten. Hij of zij is bevoegd en verantwoordelijk
voor de coördinatie en uitvoering van de informatievergaring.
De Hin voert doorgaans regie over de volgende taken en eenheden:

Een informatieteam

Informatie verschaffen ten behoeve van briefings

Opstellen van situatierapportages

Journaalvorming in – en het monitoren van – het LCMS

Verkenningseenheid

Cameratoezicht

6.3 Taken
Inwinnen, veredelen, analyseren, vastleggen en verstrekken van informatie

6.4 Afspraken met derden
Het HIn verzorgt het algemene beeld van de politie middels LCMS en is daardoor het aanspreekpunt van de
informatiemanager. De informatie over de overige processen worden door de knoppen zelf in Live Journaal Politie
(LJP) bijgehouden.

6.5 Aandachtspunten
Bij het verstrekken van informatie wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de
Wet Politiegegevens (WPG) en het rubriceringbeleid van Politie.

7. Proces Ondersteuning

7.1 Doel/doelgroep
Het tijdig en in de juiste kwaliteit en kwantiteit ter beschikking stellen van facilitaire en personele voorzieningen
(resources) ten behoeve van de politieprocessen.
De capaciteiten en middelen worden primair gedeeld met de interne organisatie van de politie. Indien nodig zal er
afstemming plaatsvinden van de andere diensten en het LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum).
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7.2 Verantwoordelijkheden/ Bevoegdheden
Het Hoofd Ondersteuning (HOn) is verantwoordelijk voor het verzorgen van de benodigde capaciteiten en
middelen naar aanleiding van - en ter voorkoming van – een incident of strafbare feiten. Hij of zij is bevoegd en
verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering hiervan. De daadwerkelijke verdeling van capaciteiten en
middelen zal door het actiecentrum worden gemaakt op basis van prioriteiten.
De HOn voert de regie over de inzet van de volgende eenheden:

Verbindingsofficier Politie

Capaciteitsmanagers

Facilitair managers

Kadi wagen

7.3 Taken
Op de juiste tijd, juiste plaats en in de juiste kwantiteit personele en facilitaire voorzieningen (ver)werven,
verwerken en leveren ten behoeve van de politie crisisorganisatie.

7.4 Afspraken met derden
Voor bijstand van capaciteiten en middelen zijn de regelingen en procedures van de Nationale Politie en het
LOCC van kracht. Hiervoor zal door de AC-P toestemming worden gevraagd aan het bevoegd gezag.
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A.4

1. Samenvatting voorstel
In het Dagelijks Bestuur van 7 juni 2018 is de rapportage systeemtest 2018 en de concept-reactie
hierover van de VRHM aan het ministerie van Justitie en Veiligheid besproken. Het Dagelijks Bestuur
heeft de Veiligheidsdirectie verzocht de aanbevelingen scherper uit te werken en hiervoor een plan
van aanpak op te stellen. De uitwerking is opgenomen in deze notitie.

2. Algemeen
Onderwerp:

Vervolg Systeemtest 2018

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

BGC/RCB
D. Aarts/L. Weber
8 november 2018

A.4

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
H. Zuidijk (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
In de rapportage systeemtest 2018 zijn conclusies en aanbevelingen opgenomen. In het Dagelijks
Bestuur zijn deze, inclusief de concept-aanbiedingsbrief aan de inspectie JenV, besproken. Vanwege
het verzoek om meer scherpte op de aanbevelingen is deze informatienotitie opgesteld. In de tabel is
een aantal concrete acties opgenomen. Daarnaast is een aantal algemene aandachtspunten
geformuleerd. De monitoring van de punten loopt langs de lijn van de voortgangsrapportages die per
tertiaal worden opgesteld over de stand van zaken beleidsplan VRHM.
thema
Opkomst
(72,7%) en
alarmering
(100%)

Acties
1. Afspraken over alarmeren en opkomst zijn onder de aandacht gebracht bij de
piketgroepen (hard piket) van de taakorganisatie crisiscommunicatie tijdens
bijeenkomst 14 juni 2018 (actie BGC).
2. In alle trainingen van komend najaar voor de taakorganisatie
crisiscommunicatie zijn en worden de afspraken over alarmeren en opkomst
opnieuw onder de aandacht gebracht. Dit wordt vooraf expliciet met de trainer
besproken. Tweemaandelijks wordt vanuit BGC een proefalarmering
taakorganisatie crisiscommunicatie uitgezet. De rapportages hierover worden
gedeeld met de hoofden taakorganisatie en MOV-ers, teneinde de deelnemers
die niet op zijn komen dagen hierop aan te kunnen (laten) spreken. De
verantwoordelijkheid voor goede opkomst en alarmering (OOV-alert) ligt bij de
gemeenten (met als eindverantwoordelijk de gemeentesecretaris). (actie BGC
en gemeenten)
3. Uitvoeren periodieke proefalarmeringen door de gemeenten is van belang.
BGC stuurt periodiek overzichten of gemeenten dit ook uitvoeren. Teneinde
hier actie op te kunnen laten nemen als de proefalarmering niet is uitgevoerd.
(actie BGC en gemeenten)

Organisatie
(95,7%)

Informatie
Management
(67,9%)

4. Communicatieproces in het eerste uur en de versterking van de slagkracht van
de taakorganisatie communicatie wordt nader bekeken. De taakorganisatie
communicatie heeft tijd nodig voordat ze aan de slag kunnen. Dit najaar wordt
een voorstel ingebracht in de VD op welke wijze we de communicatie in het
eerste uur beter kunnen oppakken (actie afdeling crisisbeheersing/BCG).
5. OOV-Alert te laat gestart; lijkt menselijke fout evenals een verkeerde
doorschakeling piketnummer van het dienstdoende hoofd taakorganisatie
communicatie. In de bijeenkomst van de piketfunctionarissen wordt hier
komend najaar aandacht aan besteed. (actie gemeenten en BGC)
6. Door de politie is de vertraagde opkomst van de politiefunctionaris in het BT
onderzocht. Dit is een aandachtspunt voor de GMK/politie en het beleidspiket
politie. (actie politie)
7. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt en bekrachtigd in het AB om als
gemeenten/clusters de inspanningsverplichting op te pakken om de regionale
piketgroepen op het terrein van bevolkingszorg/communicatie kwantitatief en
kwalitatief te vullen. Dit heeft geleid tot het aanmelden van (voldoende) nieuwe
piketfunctionarissen voor IM-BT en IC-TBZ vanuit verschillende clusters. Met
deze personen is een selectiegesprek gevoerd en zij hebben een training dag
achter de rug. Ook zijn deze nieuwe functionarissen gekoppeld aan een al
langer zittende functionaris.
De genoemde afspraken in het AB van juni 2018 aangaande de
inspanningsverplichting en de samenwerking tussen BGC en gemeenten in
deze zullen ook bij nieuwe ‘gaten’ in piketgroepen gehanteerd worden.(actie
BGC en gemeenten)
8. Het stimuleren van een proactieve en adviserende houding vanuit het Team
Bevolkingszorg (TBz) naar het ROT is onderdeel van het OTO-programma
Oranje Kolom. Overigens werd dit veroorzaakt doordat er bij de aanvang
vanuit het betreffende cluster geen voorzitter TBz was en de vervanger
onvoldoende getraind bleek. Dit zal in de cluster moeten worden opgepakt.
(actie mov)
9. In het apart n.a.v. de systeemtest opgestelde leerpuntenverslag
informatiemanagement is geconstateerd dat informatiemanagement goed is
belegd binnen de VRHM. Verschil in geoefendheid leidt wel tot verschillen in
werkwijze, snelheid en kwaliteit waarmee informatie wordt verwerkt. Dit kan
doorwerken naar de kwaliteit van de besluitvorming. Er wordt met name
aandacht gevraagd voor de informatiemanager beleidsteam (IM-BT) en
informatie coördinator team bevolkingszorg (IC-TBz). De geconstateerde
niveauverschillen krijgen aandacht in het vakbekwaamheidsprogramma
netcentrisch werken van 2018 en verder. Op dit moment is voor deze IM-rollen
nog geen certificeringsmogelijkheid beschikbaar. Deze groep wordt
nadrukkelijker meegenomen in het OTO-programma en de ketentrainingen IM.
Afstemming en samenwerking tussen multi-OTO, netcentrisch werken en BGC
zullen worden gezocht. (actie BGC en afd. CB)
10. Het verifiëren van informatie krijgt aandacht in het
vakbekwaamheidsprogramma netcentrisch werken. Ook in het algemene
(multi) OTO-programma van CoPI, ROT en BT wordt dit het komende jaar
meegenomen (actie MDOTO en MDnetcentrisch). Dit is de gebruikelijke gang
van zaken bij bevindingen uit systeemtesten, oefeningen en incidenten. (actie
afd. CB)
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11. De samenstelling van het eigen beeld per team wijkt binnen de VRHM
enigszins af van het toetsingskader. De onderdelen ‘benodigde middelen’ en
‘benodigde mensen’ worden meegenomen in de oordeelsvorming en niet in de
beeldvorming. Alleen bij knelpunten wordt dit geadresseerd. Dit punt wordt
verder niet opgepakt.

In algemene zin is het volgende relevant in relatie tot de bevindingen uit de systeemtest:
a. Het meldkamerproces liep goed tijdens de systeemtest. Er zijn, niet voor het eerst, risico’s
geconstateerd rondom de 24/7 beschikbaarheid en het gemiddelde kwaliteitsniveau van de
Calamiteiten coördinator (CaCo). Voor het trainingsprogramma van de CaCo GMK zal vanuit
MDOTO en MDnetcentrisch afstemming gezocht worden met de GMK en de Veiligheidsregio
Haaglanden (VRH). Op verzoek van het bestuur VRH loopt er nu een onderzoek naar de
invulling van de CaCo 24/7. VRHM neemt hieraan deel. Onderzoek moet eind dit jaar gereed
zijn. In het onderzoek wordt ook aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen rondom LMO en
de visie van de politie hierin. (actie afd. S&B)
b. Vanuit BGC wordt periodiek inzicht/overzicht verstrekt aan MOV-ers over piketpools,
proefalarmeringen, testen Noodcommunicatievoorzieningen, controleren gegevens GMK.
Deze overzichten zullen vanaf heden ook naar de gemeentesecretarissen (GS) worden
gestuurd. Verkend zal worden met gemeentesecretarissen en MOV-ers of er
normen/afspraken kunnen worden gemaakt over deelname aan OTO activiteiten. Invoer van
deelname aan (regionale) OTO-activiteiten door gemeentelijke crisisfunctionarissen wordt
door de mov-ers bijgehouden in het regionale Excelbestand. Twee keer per jaar worden de
GS-en (cc MOV) geïnformeerd vanuit BGC met een globaal overzicht rondom OTOactiviteiten. (actie MOV, BGC en gemeenten)
c. BGC bekijkt hoe incidentrapportages die opgemaakt worden door de gemeentelijke
crisisfunctionarissen na een incident in een meer aansprekende vorm kunnen worden
gegoten. De rapportages zijn inmiddels beschikbaar via de app en in een digitaal in te vullen
format beschikbaar. Verspreiding van de leerpunten uit incidenten krijgt meer aandacht vanuit
BGC.(actie BGC)
d. Er is meer aandacht voor certificering en borging van de kwaliteit van de vakbekwaamheid
van crisisfunctionarissen. Dit vraagt o.a. betere sturing op deelname aan OTO-activiteiten
vanuit de gemeenten. Het registratiesysteem van alle OTO activiteiten kan hiervoor gebruikt
worden. Dit wordt gevuld vanuit de gemeenten en BGC.
Streven is om crisisfunctionarissen (waar mogelijk) te laten (her)certificeren. Hiertoe is
inmiddels een aantal certificeringstrajecten ingezet. Trajecten die momenteel lopen/al zijn
afgerond:
o woordvoerders CoPI,
o Informatiemanagers ROT en CoPI,
o plotters ROT en CoPI,
o communicatieadviseurs ROT,
o Operationeel Leider ROT, leider CoPI,
o AC BZ (3) en OVD BZ (3).
Voor de overige (groepen) crisisfunctionarissen (o.a. overige AC-BZ en OvD-BZ), zal in 2019
de certificering worden verkend. De ontwikkeling en borging van vakbekwaamheid is zeker
een thema in het nieuwe OTO-beleidsplan (2020-2023; onderdeel beleidsplan VRHM).
Verdere certificering zal altijd gefaseerd moeten verlopen. (Actie MDOTO en BGC)
e. Meer eigenaarschap bij gemeenten en de eigen verantwoordelijkheid van
crisisfunctionarissen en de rol die BGC daarbij kan spelen is een thema dat binnen de
gemeenten nadrukkelijker geagendeerd wordt. In de regiegroep gemeentesecretarissen van
begin 2019 zal hierover afspraken gemaakt worden. (actie GS-en, BGC)
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4. Implementatie en communicatie
Actiepunten worden geborgd bij BGC, MDOTO en de afdeling crisisbeheersing (CB) die de voortgang
bewaken. In de periodieke voortgangsrapportage van de VRHM worden de punten ook opgenomen.

5. Bijlagen
Geen
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A.8

1. Samenvatting voorstel
Het project lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen is afgerond. Resultaten van het project zijn:
werkwijze en lijst met risico-objecten; mono- en multidisciplinaire adviezen; en een voorstel voor
borging van de resultaten.

2. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Lijst risico-objecten
gevaarlijke stoffen
Dagelijks Bestuur

Opgesteld door:

VRHM; PPO; Peter Stolker

Datum:

8 november 2018

A.8

Bijlage(n):

4

J.W.E. Spies (DB)
H. Zuidijk (VD)
Algemeen Bestuur

Status:

Informatief

Datum:

29 november 2018

3. Toelichting
In het project lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen zijn objecten geïnventariseerd in het gebied van
Hollands Midden die bepaalde risico’s met zich meebrengen. Samen met Omgevingsdiensten
Midden-Holland en West-Holland en vertegenwoordigers van alle kolommen zijn criteria bepaald om
in te schatten of een object risicovol is. Ook is onderzocht welke omgevingsfactoren een rol spelen bij
de bepaling van de risico’s. Dit heeft geresulteerd in een afgewogen lijst met risico-objecten. Dit is de
eerste maal dat deze risico-objecten op deze wijze beoordeeld zijn.
Per object is bekeken of multidisciplinaire planvorming van meerwaarde is. Naast een aantal
adviezen specifiek voor de brandweer en omgevingsdiensten is geconcludeerd dat voor Geodis BM
Netherlands B.V. in Lekkerkerk specifieke planvorming van meerwaarde kan zijn. Omdat het slechts
om één object gaat waarvoor specifieke planvorming gewenst is, is geen uitvoering gegeven aan de
opdracht om generieke planvorming op te stellen.
De Veiligheidsdirectie heeft kennisgenomen van de resultaten van het project en heeft het volgende besloten:
1. De multidisciplinaire werkgroep operationele planvorming (MDOP) opdracht te geven om voor
Geodis BM Netherlands B.V. te Lekkerkerk aan de hand van de integrale werkwijze te
onderzoeken welke risico’s er zijn voor de omgeving en op basis daarvan te bepalen óf en zo ja
welke (vorm van) operationele voorbereiding noodzakelijk is;
2. Brandweer Hollands Midden, Omgevingsdienst Midden-Holland en Omgevingsdienst WestHolland te verzoeken de gedane adviezen ter hand te nemen;
3. In te stemmen met het voorstel voor borging.

4. Implementatie en communicatie
Opnemen opdracht uitwerken multi-planvorming Geodis in werkplan 2019 MDOP.

5. Bijlagen
1. Toelichting projectresultaat
1.a Drempelwaardentabel RRGS
2. Lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen
3. Overzicht adviezen

Bijlage 1: Toelichting
Conclusie
Het project lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen laat zien dat er in Hollands Midden best een aantal
objecten zijn waar zich een ongeval met gevaarlijke stoffen voor kan doen. Voor het merendeel van
deze objecten is de VRHM voldoende voorbereid en is geen verdere preparatie noodzakelijk.
Bruikbaarheid projectresultaten
De lijst risico-objecten geeft een overzicht van de risico’s in de regio Hollands Midden op het gebied
van gevaarlijke stoffen. Het project heeft er toe geleid dat de B-objecten radioactiviteit, die voorheen in
onze blinde vlek zaten, nu bekend zijn. Tevens levert het project een risico-afweging op van alle risicoobjecten in relatie tot de omgeving. Voor de brandweer levert dit een aantal aanbevelingen op, met
name op het gebied van objectpreparatie, planvorming en vakbekwaamheid.
Voor het risicoprofiel levert het project het volgende op:
• Een actueel overzicht van de risico’s en de mate van voorbereiding of de benodigde
voorbereiding van de VRHM bij incidenten met gevaarlijke stoffen (3.1 incidenten met
brandbare/explosieve stof in de open lucht en 3.2 incidenten met giftige stof in de open lucht)
• Een actueel overzicht van de B-objecten radioactiviteit en een aantal aanbevelingen ter
verbetering van de preparatie daarop (3.3 Kernincidenten)1.
• Er is geen inzicht in de GGO-objecten, de bijbehorende risico’s en de mate van voorbereiding
daarop (1.5 plagen [ongedierte] en 1.6 dierziekten [niet overdraagbaar op mens].
Gehanteerde uitgangspunten
Om de scope te bepalen zijn vooraf door het projectteam een aantal uitgangspunten bepaald:
• Het project richt zich op objecten, niet op transport. Reden is dat vervoersbewegingen reeds
in beeld zijn (Basisnet). Laden en lossen binnen de inrichting valt wel binnen de scope.
• BRZO-inrichtingen en buisleidingen worden buiten beschouwing gelaten omdat deze
inrichtingen reeds in beeld zijn bij de afdeling EVM van de brandweer en bij de
omgevingsdiensten. Buisleidingen binnen inrichtingen vallen wel binnen de scope van het
project omdat die niet altijd in beeld zijn bij de brandweer en omgevingsdiensten.
• Het project richt zich niet op ARBO-veiligheid en milieuschade omdat deze onderwerpen niet
behoren tot de primaire aandachtsgebieden van de veiligheidsregio. Ecologische veiligheid
behoort wel tot de scope van het project, omdat dit een vitaal belang is (risicoprofiel).
• Het project richt zich op veiligheid, niet op gezondheid. Veiligheid gaat over directe gevaren
en risico’s (korte blootstellingsduur, direct gezondheidseffect) Gezondheid gaat over
langdurige blootstellingstermijn waarbij in de toekomst mogelijk bepaalde
gezondheidseffecten optreden.
• De resultaten van het project zijn gebaseerd op data die 12 juli 2017 beschikbaar was bij de
VRHM of haar directe partners (o.a. omgevingsdiensten voor RRGS-gegevens en de
risicokaart voor kwetsbare objecten). Voor data of informatie die niet beschikbaar was maar
wel relevant is, is een aanbeveling gedaan.
• In de risicobeoordeling is uitgegaan van de maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen die
volgens de vergunning in het object aanwezig mag zijn. Het is mogelijk dat er in de praktijk
minder gevaarlijke stoffen opgeslagen liggen dan vergund.
• Bij het opstellen van de lijst met gevaarlijke objecten is gebruik gemaakt van drempelwaarden.
Opslag van gevaarlijke stoffen die onder de drempelwaarde blijft, is buiten beschouwing
gelaten. Als binnen een inrichting meerdere opslagen zijn van gevaarlijke stoffen, die allen
onder de drempelwaarde blijven, blijft die inrichting ook buiten beschouwing. De reden
daarvoor is dat er voorzieningen vereist zijn die voorkomen dat een incident in de ene opslag
invloed heeft op de andere opslagruimten voor gevaarlijke stoffen binnen die inrichting.
• Wij gaan er van uit dat wettelijk vereiste en door de inrichting genomen beheersmaatregelen
functioneren zoals beoogd. Tevens wordt er van uit gegaan dat de inrichting zich houdt aan
de vergunningsvoorwaarden en wettelijke eisen. In de risicoanalyse is daarom geen rekening
gehouden met scenario´s die alleen mogelijk zijn als de inrichting zich niet houdt aan de
gestelde eisen of die zich alleen voordoen als genomen of voorgeschreven
beheersmaatregelen niet functioneren.
1

Vanwege de vertrouwelijkheid mag dit overzicht alleen gedeeld worden met hulpdiensten. Dit
overzicht kan dus niet gedeeld worden met alle partners van de VRHM.
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Projectopdracht
De projectopdracht bestaat uit de onderstaande vijf deelopdrachten. Per deelopdracht worden de
resultaten omschreven.
1. Bepaal criteria om in te schatten of een object risicovol is;
2. Stel aan de hand van de vastgestelde criteria en een omgevingsscan een lijst op met
risicovolle objecten;
3. Bepaal of planvorming of een andere vorm van preparatie een meerwaarde biedt. Zo ja:
4. Ontwikkel generieke planvorming / preparatie voor deze risicovolle objecten;
5. Zorg voor borging van het projectresultaat.
Ad 1 Criteria object
Om de objecten in kaart te brengen is gebruik gemaakt van de RRGS-lijst (Register Risicosituaties
Gevaarlijke Stoffen). De grenswaarden uit het RRGS zijn aangehouden. In RRGS staan geen
objecten met genetisch gemodificeerde organismen (GGO). Er is getracht deze objecten wel in kaart
te brengen. Echter, overzichten van deze objecten ontbreken bij de omgevingsdiensten. De RRGS-lijst
is aangevuld met B-objecten (radioactiviteit).
De inventarisatie van RRGS-objecten aangevuld met de B-objecten leverde een lijst op van 200
objecten.
Ad 2 Omgevingsfactoren
De werkgroep heeft op basis van de aanwezige risico’s een aantal generieke scenario’s opgesteld.
Deze scenario’s zijn gekoppeld aan de RRGS-klassen. Per object is bekeken welke scenario’s zich
kunnen voordoen en welke effecten dat heeft op de omgeving.
Deze scenario’s zijn ook gebruikt bij het beantwoorden van de vraag of de VRHM voldoende
voorbereid is. Aan de hand van deze scenario´s is bepaald wat de effecten zijn en wat van de VRHM
gevraagd wordt.
Scenario

Gebouwbrand

Omschrijving

Brand in een bouwwerk2 waarin gevaarlijke stoffen opgeslagen liggen.
De hoeveelheid, wijze van opslag en aggregatietoestand kunnen
variëren.
A, C1, C2, D1, D2, G1, G2, H, L1, L2, M, Cyanidehoudend bad, (zeer)
vergiftige stof, N2, gasdruk meet- en regelstations, N3, N4,
Gasflessenopslag zeer giftige gassen, N5. N6, Ammoniak, N8, N9,
N11, N12, N13, N14, N16, N17, N18, N19, Meststoffen groep 2, N21,
N22, B-objecten radioactiviteit.

Van toepassing bij RRGS
categorie

Scenario
Omschrijving

Van toepassing bij RRGS
categorie

Scenario
Omschrijving
Van toepassing bij RRGS
categorie

Buitenbrand
Brand buiten een bouwwerk. Bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen die op
een buitenterrein opgeslagen zijn (Intermediate Bulk Containers) of
tijdelijke opslag bij overslagbedrijven.
A, B, D1, D2, E, F1, F2, propaan of acetyleen, K, M, N1, N3, N4, N6,
Ammoniak, N8, zeer licht ontvlambare vloeistoffen, N9, N10, N11,
N12, N13, N14, N15, Meststoffen groep 2, N22, N23, N24.
Tankbrand
Brand in een opslagtank voor gevaarlijke stoffen.
A, B, E, F1, F2, propaan of acetyleen, K, N3, zeer licht ontvlambare
vloeistoffen, N9, N10, N24.

2

De definitie van bouwwerk uit de WABO wordt aangehouden: er moet worden voldaan aan de volgende vier criteria: 1. elke
constructie; 2. van enige omvang; 3. direct of indirect met de grond verbonden, hetzij direct of indirect steunend in of op de
grond; 4. bedoeld om ter plaatse te functioneren.
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Scenario
Omschrijving
Van toepassing bij RRGS
categorie

Plasbrand
Verbranding van dampen uit een vloeistofplas.
A, C1, E, F1, F2, K, zeer licht ontvlambare vloeistoffen, N9, N10, N24.

Scenario
Omschrijving

Fakkelbrand
Brand waarbij gas onder hoge druk ontsnapt uit een leiding of
drukhouder; dit gas brandt en vormt vanwege de hoge uitstroomdruk
een fakkel. De richting van de fakkel is afhankelijk van de
uitstroomopening. De brandduur en fakkellengte zijn afhankelijk van de
inhoud en druk van de drukhouder.
A, B, E, F1, F2, propaan of acetyleen, K, N2, gasdrukmeet- en
regelstations, N3, N4, N24.

Van toepassing bij RRGS
categorie
Scenario
Omschrijving

Van toepassing bij RRGS
categorie
Scenario
Omschrijving
Van toepassing bij RRGS
categorie

Scenario
Omschrijving

Van toepassing bij RRGS
categorie

Scenario
Omschrijving

Van toepassing bij RRGS
categorie
Scenario
Omschrijving
Van toepassing bij RRGS
categorie

BLEVE
Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Een BLEVE ontstaat
wanneer een drukhouder na verhitting bezwijkt. De opgewarmde
vloeistof wordt na bezwijking gasvormig en ontbrand onmiddellijk.
A, B, E, F1, F2, propaan of acetyleen, K, N3, N4, zeer licht
ontvlambare vloeistoffen, N9, N10, N24.
Gaswolkexplosie
Ontstaat wanneer een brandbaar gas ontbrandt en daarbij een
drukeffect veroorzaakt. De omvang van de gaswolk kan variëren.
A, B, E, F1, F2, propaan of acetyleen, K, N2, gasdrukmeet- en
regelstations, N3, N4, zeer licht ontvlambare vloeistoffen, N9, N24.

Toxische emissie (gas of damp)
Ontsnapping van een toxische stof. Deze stof kan zowel vloeibaar als
gasvormig zijn, vloeibare stoffen kunnen verdampen en zo gasvormig
worden. De emissie kan instantaan of continu zijn.
A, C1, C2, D1, D2, E, F1, F2, M, Cyanidehoudend bad, (zeer)
vergiftige stof, gasflessenopslag zeer giftige gassen, N5, N6,
ammoniak, Co2-blusinstallaties, N11, N12, N13, N14, N15, N18, N19,
N24.
Explosie anders dan gaswolkexplosie (o.a. stofexplosie)
Een explosie is een zeer snelle uitbreiding van het volume van een
materie; dit gaat vaak gepaard met hoge temperaturen en een
drukgolf.
A, G2, L1, L2, N1, N3, N4, gasflessenopslag zeer giftig, N5, N6, N7,
N8, ammoniak, N21
Vrijkomen radioactieve stof / straling
Het vrijkomen van stoffen die radioactief zijn of het vrijkomen van
radioactieve straling boven de drempelwaarden.
N8, N15, N20, B-objecten.

Effectafstand
Voor elke categorie is een effectafstand bepaald. Deze effectafstand is voor zover mogelijk bepaald
op basis van het EV-scenarioboek3 en de vergunningsvoorwaarden. Bij objecten waarbij deze
informatie niet beschikbaar was is de afstand op basis van expert judgement bepaald. De
effectafstand wordt bij de omgevingsscan gebruikt om te bepalen wat de effecten op de omgeving zijn.
Er is onderscheid tussen de effectafstand voor letaliteit en de effectafstand voor gewond. De
3

www.scenarioboekev.nl

3

effectafstand letaliteit geeft de afstand tot de risicobron aan waarop de kans op overlijden 1 % is.
Deze definitie wordt binnen externe veiligheid aangehouden en gebruikt voor het berekenen van het
groepsrisico. De effectafstand gewond is de afstand tot de risicobron waarbinnen gewonden kunnen
vallen buiten de inrichting.
Criteria voor de omgeving:
• Effectafstand letaliteit en gewond op basis van het EV-scenarioboek en expertise;
• Ligging (rand bebouwd gebied; woonwijk; winkelgebied; buitengebied; industrieterrein);
• Kritische infrastructuur (doorgaande [vaar]wegen [provinciaal of rijks] en/of buisleidingen);
• Kwetsbare objecten (op basis van Informatiesysteem Overige Ramptypen [ISOR]);
• Niet-zelfredzamen;
• Opgenomen in DBK;
• Vitale belangen (territoriale veiligheid - fysieke veiligheid - economische veiligheid ecologische veiligheid - sociale en politiek stabiliteit - veiligheid cultureel erfgoed).
Toelichting vitale belangen:
Territoriale veiligheid: het ongestoord functioneren van Nederland als een onafhankelijke staat;
• Fysieke veiligheid. Het ongestoord functioneren van de mens in Nederland en zijn omgeving;
• Economische veiligheid: het ongestoord functioneren van Nederland als een effectieve en
efficiënte economie;
• Ecologische veiligheid: het beschikken over voldoende zelfherstellend vermogen van de
leefomgeving bij aantasting;
• Sociale en politieke stabiliteit: het ongestoord voortbestaan van een maatschappelijk klimaat
waarin groepen mensen goed met elkaar kunnen samenleven binnen de kaders van de
democratische rechtstaat en gedeelde kernwaarden;
• Veiligheid cultureel erfgoed: het behoud van archeologisch, landschappelijk en gebouwd
erfgoed.
Ad 3 Bepaal of planvorming van meerwaarde is
Voor de 200 objecten op de lijst is beoordeeld of een generieke afweging mogelijk is. Bij een aantal
objecten is een generieke afweging mogelijk, omdat de omgevingsfactoren gelijk zijn. Bijvoorbeeld
LPG-tankstations staan altijd aan de rand van het bebouwd gebied en niet in de bebouwde kom en
propaantanks worden alleen in het buitengebied gevonden. Voor zeven categorieën is een generieke
aanpak mogelijk (zie bijlage 2).
Voor 43 objecten was geen generieke aanpak mogelijk. Voor elk van deze objecten is een
omgevingsanalyse gemaakt. Voor elk object is het zwaarst mogelijke scenario dat zich voor kan doen
beoordeeld in relatie tot de omgevingsfactoren en de inzet van de hulpdiensten en de VRHM. Per
object is gemotiveerd of de VRHM voldoende of onvoldoende voorbereid is op een incident bij dat
object (zie bijlage 2). Dat heeft geresulteerd in een aantal adviezen (zie bijlage 3).
Ad 4 Stel generieke planvorming op
De opdracht luidde om generieke planvorming op te stellen voor de objecten waar aanvullende
preparatieve maatregelen noodzakelijk zijn. Uiteindelijk is er slechts één object waarvoor een
multidisciplinaire voorbereiding wenselijk is, Geodis BM Netherlands B.V. te Lekkerkerk. Omdat voor
dit object een specifieke (en geen generieke) voorbereiding noodzakelijk is, wordt voorgesteld het
ontwikkelen van planvorming of een andere vorm van voorbereiding op een incident bij dit object op
het jaarplan 2019 voor het MDOP te plaatsen.
Ad 5 Borging
Om te voorkomen dat de resultaten van dit project over een jaar niet meer bruikbaar zijn omdat er
tussentijds risicovolle objecten bij gekomen zijn is er behoefte aan borging. Door tweejaarlijks te
inventariseren of er wijzigingen zijn binnen de veiligheidsregio blijft er een actueel beeld van de
risico´s en de behoefte aan operationele voorbereiding. Hieronder wordt het actualisatieproces
beschreven.
Na afronding van dit project wordt de tweejaarlijkse inventarisatie en beoordeling onderdeel van de
reguliere werkprocessen van MDRB en MDOP
Proces
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Datum
Januari

Actie
Opvragen data bij
Omgevingsdiensten en
ANVS (Autoriteit
Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming)

Actiehouder
MDRB

Maart

In kaart brengen welke
mutaties er zijn /
updaten lijst

MDRB

April

Risico´s nieuwe /
gewijzigde objecten
wegen

MDRB en
Omgevingsdiensten

Mei

Beoordeling of
operationele
voorbereiding
noodzakelijk is

MDOP

Juni

Indien noodzakelijk:
operationeel
voorbereiden
Afronding update

MDOP

Juli

MDRB en MDOP

Toelichting
De volgende gegevens moeten
opgevraagd worden:
- Actuele RRGS-lijst
(Omgevingsdiensten);
- GGO-objecten (Omgevingsdiensten)
- Overzicht B-objecten (ANVS).
BRZO-objecten en RRGS-objecten in
de categorieën B, G1, K, N2 en N14
kunnen buiten beschouwing gelaten
worden.
Aan de hand van de per categorie
vastgestelde scenario´s en
effectafstanden kunnen de risico´s
van nieuwe objecten in relatie tot hun
omgeving beoordeeld worden.
Binnen het MDOP wordt bepaald of
de veiligheidsregio en de
afzonderlijke kolommen voldoende
voorbereid zijn op de scenario´s die
zich voor kunnen doen.
Afhankelijk van behoefte planvorming
opstellen of advies geven.
Informeren HO
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Drempelwaardentabel Risicokaart
LRI versie 4.1 februari 2009
Cat.
SOORT INRICHTING (gevaarlijke stof )
RRGS drempel
A
BRZO *
altijd
B
LPG tankstations *
doorzet ≥ 50 m³ per jaar
C1
verpakte gevaarlijke stoffen *
≥ 10 ton per opslagruimte
C2
verpakte bestrijdingsmiddelen
≥ 2,5 ton bestrijdingsmiddelen per opslagruimte
D1
ammoniak koel- of vriesinstallatie *
≥ 1500 kg per installatie
D2
ammoniak koel- of vriesinstallatie
≥ 200 kg per installatie
E
Spoorwegemplacement rangeren gevaarlijke stoffen *
als genoemd in bijlage 3 Revi
F1
Vervoersbedrijf *
opslag gev. stoffen > PBZO drempel
F2
vervoersbedrijf
opslag gev. stoffen ≥ 10 ton
G1
Consumentenvuurwerk *
≥ 10 ton Midden-Holland altijd
G2
professioneel vuurwerk *
altijd
H
Kernernergie *
altijd
I
Mijnbouw *
altijd
Revi propaan of acetyleen *
> 13 m³
K
propaan en (vloeibaar) brandbaar gas
≥ 3 m³ (uitgezonderd op bouwplaats)
L1
munitie
≥ 100 kg netto explosieve massa
L2
ontplofbare stoffen
≥ 10 kg
M
distikstofoxide (lachgas) *
≥ 1000 kg
Revi cyanidehoudend bad *
> 100 liter
Revi (zeer) vergiftige stof *
> 1000 liter
GASSEN
N1
oxiderende gassen (zuurstof)
≥ 20 m³ per insluitsysteem
N2
gasdrukmeet- en regelstations
Categorie C (NEN 1059)
Revi gasdrukmeet- en regelstations *
gastoevoerleiding > 20 inch
N3
propaan- en butaanvulstations
≥ 3 m³ in voorraadtank
N4
gasflessendepot
≥ 10.000 liter totale waterinhoud gasflessen
Revi gasflessenopslag (zeer) giftige gassen *
> 1.500 liter per opslagcompartiment
N5
zeer giftige gassen
≥ 15 liter per insluitsysteem (bv laboratoria)
N6
giftige gassen
≥ 150 liter per insluitsysteem
Revi ammoniak (anders dan in koel-/vriesinstallatie) *
> 1500 kg per insluitsysteem
N8
overige gevaarlijke gassen (bv stikstof)
≥ 20 m³ per insluitsysteem
VLOEISTOFFEN
Revi (zeer) licht ontvlambare vloeistoffen *
> 150 m³ per insluitsysteem
N9
(licht) ontvlambare vloeistoffen
≥ 20 m³ liter per bovengronds insluitsysteem
N10
brandbare vloeistoffen vlampunt > 55° C
≥ 150 m³ per bovengronds insluitsysteem
N11
zeer giftige vloeistoffen
≥ 200 liter per insluitsysteem
N12
giftige vloeistoffen *
≥ 2.000 liter per insluitsysteem
N13
vloeistoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen (R32)
≥ 20 liter per insluitsysteem
N14
vloeistoffen die giftige gassen kunnen vormen (R29/R31)
≥ 200 liter per insluitsysteem (bv zwembaden)
N15
overige gevaarlijke vloeistoffen
≥ 150 m³ per insluitsysteem
VASTE STOFFEN (niet in emballage)
N16
zeer giftige vaste stof
≥ 200 kg per gesloten opslagvoorziening
N17
giftige vaste stof
≥ 2.000 kg per gesloten opslagvoorziening
N18
vaste stoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen (R32) ≥ 200 kg per gesloten opslagvoorziening
N19
vaste stoffen die giftige gassen kunnen vormen (R29/R 31) ≥ 2.000 kg per gesloten opslagvoorziening
Revi meststoffen groep 2 *
> 100 ton
N20
overige onbrandbare vaste gevaarlijke stof
≥ 1.500 m³ per gesloten opslagvoorziening
N21
gesloten opslagvoorziening zonder drukontlasting
inhoud ≥ 100 m³: risico op stofexplosie
BRANDGEVAAR
N22
organische peroxiden opslaggroep 2 en 3 (PGS8)
opslagplaats ≥ 100 m²
N23
brandbare vaste stoffen (pallets, autobanden, e.d.)
buitenopslag ≥ 1.000 m²
OVERIG
N24
geparkeerde vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen
gelijktijdig ≥ 10.000 kg aanwezig toegestaan

* = Registratiebesluit externe veiligheid eveneens van toepassing

Bevi
Bevi
Bevi
Bevi
Bevi
Bevi

Bevi

Bevi
Bevi

Bevi

Bevi

Bevi

Bevi

Bevi

Bevi

Lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen

Generiek

Categorie

Scenario

Effectafstand
letaliteit

Effectafstand Onderbouwing
gewonden
effectafstand

Ligging

Kritische infra- Kwetsbare
structuur
objecten

Niet-zelfred- Opgenomen
zamen
in DBK

LPG tankstations

B

Buitenbrand, Tankbrand, Fakkelbrand,
BLEVE, Gaswolkexplosie

320

500

EV-scenarioboek Rand bebouwd Ja
gebied

Ja

Ja

Tankstations (benzine, diesel)

B

Buitenbrand, Tankbrand, Fakkelbrand,
BLEVE, Gaswolkexplosie

50

75

EV-scenarioboek Woonwijk

Ja

Ja

Consumentenvuurwerk

G1

Gebouwbrand

Brand blijft binnen Winkelgebied
bouwwerk

Ja

Propaantanks

K

90

140

EV-scenarioboek Buitengebied

Nee

Gasdrukmeet- en regelstation

N2

Buitenbrand, Tankbrand, Plasbrand,
Fakkelbrand, BLEVE,
Gaswolkexplosie
Gebouwbrand, Fakkelbrand,
Gaswolkexplosie

-

-

Woonwijk

Ja

Onderbouwing

Ja

Multipreparatie
ja/nee
2 Nee

Ja

Nee

2 Nee

Aard en hoeveelheid stoffen leiden niet tot grote effect
buiten inrichting

Ja

Ja

Ja

2 Nee

Voldoende beheersmaatregelen, wetgeving, 100%controle

Nee

Nee

Nee

2 Nee

Advies: planvorming en vakbekwaamheid:
bekijken/aanscherpen mono-procedure.

Nee

2,5 Nee

Zwembaden

N14

Gebouwbrand,Buitenbrand, Toxische
emissie (gas of damp)

20

220

Woonwijk

Ja

Ja

2,5 Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

B-objecten radio-activiteit (6 locaties)

Nee

Specifiek

Categorie

Scenario

Alphen aan den Rijn
Indaver Compost B.V. (PZH)

N8

210

Mavom B.V. (PZH)

C

Gebouwbrand, Buitenbrand, Toxische
emissie (gas of damp), Vrijkomen
radioactieve stof / straling
Gebouwbrand , Plasbrand , Toxische
emissie (gas of damp)

Schouten Olie B.V. (PZH)

A, N10

Gebouwbrand, Buitenbrand,
Tankbrand, Plasbrand, Fakkelbrand,
Toxische emissie (gas of damp)
C1, N10, N9 Gebouwbrand, Buitenbrand,
Tankbrand, Plasbrand, Toxische
emissie (gas of damp)
C
Gebouwbrand , Plasbrand , Toxische
emissie (gas of damp)
D
Gebouwbrand ,Buitenbrand, Toxische
emissie (gas of damp)
N13
Gebouwbrand , Buitenbrand, Toxische
emissie (gas of damp)
C
Gebouwbrand , Plasbrand ,Toxische
emissie (gas of damp)

90

Avery Dennison Materials

Culvita
Lelieveld Transporten B.V.
E. Fokker Veehouderij
Kluthe Benelux BV

Vitale
belangen

Effectafstand
letaliteit

Effectafstand Effectafstand
gewonden
gewonden

Ligging

Kritische infra- Kwetsbare
structuur
objecten

Niet-zelfred- Opgenomen
zamen
in DBK

Nee

Vitale
belangen

Multipreparatie
ja/nee

Kans dat scenario's zich voordoen is zeer klein;
grootste gevaar is al geweken als hulpdiensten ter
plaatse komen; voldoende beheersmaatregelen
Voldoende op geprepareerd
Advies: in DBK opnemen welke straling en sterkte;
vorm; wijze van opslag. RB/OV: nadenken over
alarmeringsvoorstel.
Onderbouwing

Industrieterrein Ja

Nee

Nee

Ja

2 nee

Bedrijf is niet heel groot; aard bedrijf; verwachtte
hoeveelheden; ligging

1000

Industrieterrein Ja

ja

ja

Ja

2 nee

Nee

Nee

Ja

1700

??

Industrieterrein / Ja
rand bebouwd
gebied
Industrieterrein Ja

Voldoende geprepareerd. Advies: in DBK
aandachtspunt communicatie richting zorginstelling
opnemen.
Beheersmaatregelen eigen organisatie

ja

ja

Ja

2 nee

Brandweer voldoende voorbereid; diverse schuimblusen poederblusaanhangers in de regio

nvt

??

Buitengebied

Ja

Nee

Nee

Ja

2,4 nee

Bedrijventerrein Ja

Nee

Nee

Ja

2,3 nee

Aard en hoeveelheid stoffen leiden niet tot grote effect
buiten inrichting
zeer beperkte effectafstand, bw op de hoogte

200

50

nee

60

580

Buitengebied

Nee

Nee

Nee

2 nee

Advies: opnemen in DBK.

??

Industrieterrein Ja

Ja

Ja

Ja

2 nee

Industrieterrein Ja

Ja

Ja

Ja

2 nee

Buitengebied

Nee

Nee

Nee

Ja

2 nee

Voldoende geprepareerd. Advies: in DBK
aandachtspunt communicatie richting zorginstelling
opnemen.
Voldoende geprepareerd. Advies: in DBK
aandachtspunt communicatie richting zorginstelling
opnemen.
Is biogas, beperkte risico's in relatie tot de omgeving

Woonwijk

Ja

Ja

Ja

Ja

2 nee

Houtopslag; bij brand aandacht voor kwetsbare
objecten

Industrieterrein / Nee
rand bebouwd
gebied

Nee

Nee

Ja

2 nee

Ethanoltank ondergronds 20 m3. PGS15 opslag.
Beperkte effecten buiten inrichting. Advies aan
Brandweer: onderzoek voorbereiding voor incident /
grote plasbrand (schuim)

D

Gebouwbrand ,Buitenbrand,Toxische
emissie (gas of damp)

0

770

Ekodorp B.V. (J. van Dorp)

N8

Gebouwbrand, Buitenbrand, Explosie
anders dan gaswolkexplosie (o.a.
stofexplosie)

95

?

Bodegraven-Reeuwijk
Precious Woods Europe B.V.

N23

Buitenbrand

0

Hillegom
NWL Netherlands Production B.V. (Benfield)

C, N9

Gebouwbrand, Buitenbrand,
Tankbrand, Plasbrand,
Gaswolkexplosie, Toxische emissie

Gouda
Croda Nederland B.V.

C, D

Gebouwbrand, Buitenbrand,
Plasbrand, Toxische emissie

Compaxo Fijne Vleeswaren B.V.

D

Kaag en Braassem
Van Niekerk-Van Muiswinkel Veevoeders

Nee

2, 4

320

Luiten Food

178

??

Woonwijk

Ja

Nee

Nee

Ja

2, 6

nee

Gebouwbrand, Buitenbrand, Toxische
emissie

0

190

Woonwijk

Ja

nee

nee

Ja

2, 6

nee

N13

Gebouwbrand, Buitenbrand, Toxische
emissie

20

220

Woonwijk

Nee

Ja

Nee

Nee

2, 6

nee

De Tweesprong B.V.

N13

Firma Kempenaar De Graaf B.V.

D, K

Gebouwbrand, Buitenbrand, Toxische
emissie
Gebouwbrand, Buitenbrand,
Fakkelbrand, BLEVE,
Gaswolkexplosie, Toxische emissie

Katwijk
Beckers Katwijk B.V.

D

Jongeneel Transport B.V.

K, N1

Oostingh Staalbouw B.V.

K, N1

Krimpenerwaard

Advies: Brandweer planvorming en vakbekwaamheid:
bekijken/aanscherpen mono-procedure.

20

220

D1: 400 K: 165

K: 280

Woonwijk

Nee

Nee

Nee

Ja

2 nee

Buitengebied

Nee

Nee

Nee

Ja

2 nee

Bedrijfsbrandweer; kleine contour invloedsgebied;
ligging is factor van belang; risicocommunicatie door
bedrijf zelf
Ammoniakkoelinstallatie ongeveer 300 kg. Voldoende
voorbereid; effecten buiten inrichting beperkt

Controle 2016: opslag grote hoeveelheid veevoeders.
Aan achterzijde opslag balen hooi. Opslagkast met
gifstoffen (muizen- en rattengif) en
bestrijdingsmiddelen.
Opslag zuren en basen t.b.v. zwembad. Opslag 120
liter gasflessen t.b.v. duikvereniging.
Propaantank 3.000 liter. Koelinstallatie 300 kg
ammoniak.

Gebouwbrand, Buitenbrand, Toxische
emissie
Buitenbrand, Tankbrand, Plasbrand,
Fakkelbrand, BLEVE,
Gaswolkexplosie, Explosie anders dan
gaswolkexplosie

D1: 400

Industrieterrein Ja

Nee

Nee

Ja

2 nee

Koelinstallatie 6.000 liter ammoniak. Vluchtige stof.

90

Industrieterrein / Ja
rand bebouwd
gebied

Nee

Nee

Ja

2 nee

Buitenbrand, Tankbrand, Plasbrand,
Fakkelbrand, BLEVE,
Gaswolkexplosie, Explosie anders dan
gaswolkexplosie

90

Industrieterrein Nee

Nee

Nee

Ja

Opslag en vullen van spuitbussen. PGS 15 ton. 2x 5
m3 propaantank. 2x 22.000 liter reservoir (tankwagen)
propaan. Gasflessendepot 7.000 kg. Totaal 50 ton.
Advies: Brandweer RB/OV bekijk of extra
uitrukpotentieel nodig is bij eerste melding. Brandweer:
vakbekwaamheid i.v.m. meer bekend raken met object
Gevaarlijke stoffen <2.500 liter. Advies: Brandweer
RB/OV bekijk of extra uitrukpotentieel nodig is bij
eerste melding. Brandweer: vakbekwaamheid i.v.m.
meer bekend raken met object.

2, 6
(stoomtrein)

nee

Lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen

Specifiek

Categorie

Scenario

nee

nee

Ja

Multipreparatie
ja/nee
2 nee

CLV 'De Samenwerking'

C

Gebouwbrand, Plasbrand, Toxische
emissie

20

??

Geodis BM Netherlands B.V.

F

Buitenbrand, Tankbrand, Plasbrand,
Fakkelbrand, BLEVE,
Gaswolkexplosie, Toxische emissie

??

?? Alleen PR
10-6: 45m

Ja

Nee

Ja

2 ja

Houthandel 't Zwaantje

N23

Buitenbrand

0

Nee

Nee

Nee

2 nee

Pompstation Bergambacht

N13

Buitenbrand, Toxische emissie

20

220

Nee

Nee

Ja

Leiden
AWZI Leiden Noord (PZH)

N8

Gebouwbrand, Buitenbrand,
Fakkelbrand, Gaswolkexplosie,
Explosie anders dan gaswolkexplosie

90

140

EV scenarioboek Rand bebouwd Ja
gebied

Ja

Ja

Ja

2,4 ,5

nee

RWZI Leiden Zuid-West (PZH)

N8

Gebouwbrand, Buitenbrand, Explosie
anders dan gaswolkexplosie,
Vrijkomen radioactieve stof / straling

90

140

EV scenarioboek Rand bebouwd Ja
gebied

Ja

Ja

Ja

2,4,5

nee

Airbus Defence and Space

L2

Gebouwbrand, Explosie anders dan
gaswolkexplosie

90

140

EV scenarioboek Industrieterrein / Ja
rand bebouwd
gebied

200 m van
200 m van
Ja
gezondheids gezondheidsz
zorg
org

2 nee

Apotex Nederland B.V.

C

Gebouwbrand, Plasbrand, Toxische
emissie

90

140

Ja

Nee

Ja

2 nee

25 ton gevaarlijke stoffen

Buitenbrand, Toxische emissie,
Vrijkomen radioactieve stof / straling
Buitenbrand, Toxische emissie,
Vrijkomen radioactieve stof / straling

90

140

EV scenarioboek Industrieterrein / Ja
rand bebouwd
gebied
EV scenarioboek Woonwijk
Nee

Fabriek van Diastatische producten B.V.

N15

Nee

Nee

Ja

2 nee

salpeterzuur 150 l; effecten blijven binnen inrichting

Leidse Universitair Medisch Centrum

N1

90

140

EV scenarioboek Industrieterrein / Ja
rand bebouwd
gebied
Woonwijk
Ja

Ja

Ja

Ja

2 nee

Ja

375 m van
bloedbank

Ja

2 nee

30.000 l zuurstof en 3.000 l lachgas; lokale bekendheid,
huidige uitrukprocedures, 24 bewaking door bhv (snelle
detectie)
ammoniakkoelinstallatie 3000 kg. Weliswaar kan wolk
buiten inrichting optreden, vallen wschlijk geen doden,
regulier optreden. planvorming en vakbekwaamheid:
ontwikkel planvorming / lesstof voor incidentbestrijding
ammoniak
Nog geen gegevens van gekend. Opslag en productie
helium en opslag gevaarlijke stoffen verplaatst vanuit
Huygens laboratorium. Meenemen volgende update.

Stichting Ijshal Leiden

D

250M Hotel
Nachtegaal

250M Hotel
Nachtegaal

Ja

2

Gebouwbrand, Toxische emissie

Universiteit Leiden Gorlaeus building

Lisse
Van der Veek

Effectafstand
letaliteit

D1: 400

90

C

Effectafstand Effectafstand
gewonden
gewonden

140

Gebouwbrand, Plasbrand, Toxische
emissie

Ligging

Kritische infra- Kwetsbare
structuur
objecten

Industrieterrein / Ja
rand bebouwd
gebied
Woonwijk
Nee

Industrieterrein / Ja
rand bebouwd
gebied
Buitengebied
Ja

Niet-zelfred- Opgenomen
zamen
in DBK

Vitale
belangen

2,5 nee

EV scenarioboek

Industrieterrein / Nee
rand bebouwd
gebied

Oegstgeest
Airbus Defence and Space Netherlands B.V.

Onderbouwing

Veevoeder; voldoende handelingsperspectief

2 tankwagens brandbaar, 1 tankwagen 37% zoutzuur.
Advies: multi op voorbereiden; goed bekijken welke
informatie we al hebben en wat risico's en scenario's
zijn
Houtopslag; bij brand aandacht voor kwetsbare
objecten. Advies: opnemen in DBK
400 liter chloorbleekloog; hoeveelheid stoffen en
omgeving beperkt
Ondergronds azijnzuur 45 m3; biogashouder 500m3.
Advies: tank intekenen in DBK; planvorming en
vakbekwaamheid: ontwikkel planvorming / lesstof voor
incidentbestrijding biogashouders.
Biogashouder 925 m3 advies tank intekenen in dbk,
Advies: tank intekenen in DBK; planvorming en
vakbekwaamheid: ontwikkel planvorming / lesstof voor
incidentbestrijding biogashouders.
Stikstofreservoir; ontploffingsgevaarlijke stoffen
<1000kg; ontploffingsgevaarlijke stoffen worden op
termijn verplaatst naar nieuwe locatie Rhijnhofweg 9
Oegstgeest; vooroverleg start binnenkort, daarom nu
geen multi-preparatie. Meenemen in update 2020.

groothandel landbouwproducten. Opslag 100 ton
kunstmest. 7000 l gevaarlijke stoffen incl
bestrijdingsmiddelen. Ook gasflessendepot,
hoeveelheden onbekend. Wat ligt hier precies?
Meenemen volgende update.
Verplaatsing explosiegevaarlijke stoffen van
Mendelweg 30 naar deze locatie. Meenemen volgende
update.

Teylingen
J.G. Van der Mey B.V.

D

Gebouwbrand, Buitenbrand, Toxische
emissie

D1: 400

Industrieterrein Nee

Menken B.V.

D

Gebouwbrand, Buitenbrand, Toxische
emissie

D1: 400

Van Gent & Van der Meer B.V.

C

Wesseling transport B.V.

C

Gebouwbrand, Plasbrand, Toxische
emissie
Gebouwbrand, Plasbrand, Toxische
emissie

Waddinxveen
Vis Waddinxveen B.V.

K, N3, N4

Gebouwbrand, Buitenbrand,
Tankbrand, Plasbrand, Fakkelbrand,
BLEVE, Gaswolkexplosie, Explosie
anders dan gaswolkexplosie

165

Zoeterwoude
Frigomundo B.V.

D

Gebouwbrand, Buitenbrand, Toxische
emissie

Zuidplas
Benfried B.V.

C, G

Gebouwbrand, Plasbrand, Toxische
emissie, Explosie anders dan
gaswolkexplosie

De Ijssel Coatings B.V.

C

Graanhandel G Bakker en Zn

N21

Gebouwbrand, Plasbrand, Toxische
emissie
Gebouwbrand, Explosie anders dan
gaswolkexplosie

260M
hospice,
300M hotel
Nee

Nee

2 nee

Vleeswarenfabriek. Ammoniakkoelinstallatie 434 kg.
Gezien omgeving bedrijf. Advies: opnemen in DBK

Industrieterrein Nee

260M
hospice,
300M hotel
Nee

Nee

2 nee

Vleeswarenfabriek, salades en sauzen.
Ammoniakkoelsintallatie 1.000 kg. Gezien omgeving
bedrijf. Advies: opnemen in DBK

Woonwijk

Nee

Nee

Nee

2 nee

Opslag gewasbestrijdingsmiddelen. PGS15.
Gasblusinstallatie. Advies: opnemen in DBK
Opslag- en transportbedrijf. Volgens vergunning max.
950 ton gevaarlijke stoffen (4*10 ton + 1*900 ton). Er
loopt nog een nieuwe procedure; nog onduidelijk of
Brzo of niet. ADR 3, 4.1.(max. 250 kg), 6.1, 8, 9. PGSopslagruimt; blusinstallatie. Effecten voor omgeving zijn
beperkt. beheersmaatregelen stellen hulpdiensten in
staat omgeving tijdig te waarschuwen.

Nee

Industrieterrein Ja

300 hospice, 300 hospice, Ja
480M hotel 480M hotel

2 nee

280

Buitengebied

Nee

Ja

2 nee

Propaantank 12,7 m3, afstanden propaantankwagen;
gezien omgeving

D1: 400

120

Industrieterrein / Ja
rand bebouwd
gebied

school en
school en
Ja
peuterspeelz peuterspeelz
aal op 300M aal op 300M

2 nee

Groothandel in vleesproducten.
Ammoniakkoelinstallatie 700 kg. Effecten buiten
inrichting zijn beperkt.

50

??

Industrieterrein Nee

Nee

Nee

Ja

2 nee

0

??

Industrieterrein Nee

Nee

Nee

Ja

2 nee

100

200

Gewasbeschermingsmiddelen. Advies: vul DBK aan
met aandachtspunten brandontwikkeling en milieueffecten. Vakbekwaamheid: besteed aandacht aan het
bedrijf en de risico's voor incidentbestrijding
Automatische blusgasinstallatie CO2. Advies: opnemen
in DBK.
Mogelijk stofexplosie (opslag graan). Bij update
checken of plofluik aanwezig is.

Nee

Nee

Lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen

Specifiek

Categorie

Scenario

Oliehandel en Transportbedrijf Fa. A. van der Elst

F

Buitenbrand, Tankbrand, Plasbrand,
Fakkelbrand, BLEVE,
Gaswolkexplosie, Toxische emissie

Effectafstand
letaliteit
F2: 310

Effectafstand Effectafstand
gewonden
gewonden
F2: 510

Ligging

Kritische infra- Kwetsbare
structuur
objecten

Rand bebouwd Nee
gebied

Nee

Niet-zelfred- Opgenomen
zamen
in DBK
Nee

Nee

Vitale
belangen

Multipreparatie
ja/nee
2 nee

Onderbouwing

Staat momenteel leeg, vergunning is nog van kracht

Lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen

Legenda

A

Generiek / Specifiek

In kolom A staan de risico-objecten uit RRGS genoemd. Onder 'generiek' vallen een aantal RRGS-categorieën. Alle objecten in
de regio die deze categorie zijn, vallen hieronder. Vanaf 'specifiek' worden individuele bedrijven aangegeven en de gemeente
waarin zij liggen.
Het adres van het object.
Categorie uit RRGS.
Welke scenario's kunnen zich, gezien de categorie, voordoen bij het bepaalde object. Zie tabblad 'Scenario's'.
Het aantal meters waarbinnen dodelijke slachtoffers kunnen worden verwacht wanneer een van de scenario's zich voor zou
doen.
Het aantal meters waarbinnen gewonden kunnen worden verwacht wanneer een van de scenario's zich voor zou doen.
Beschrijving van waar het object zich bevindt: woonwijk; industrieterrein; bedrijventerrein; winkelgebied; buitengebied; aan de
rand van bebouwd gebied.
Beantwoording van de vraag of zich in de buurt van het object doorgaande (vaar)wegen (provinciaal of rijks) en/of buisleidingen
bevinden. De vraag wordt met ja of nee beantwoord.
Beantwoording van de vraag of zich in de buurt van het object kwetsbare objecten bevinden. Om deze vraag te beantwoorden
wordt gebruik gemaakt van de professionele risicokaart (ISOR). De vraag wordt met ja of nee beantwoord.

B
C
D
E

Adres
Categorie
Scenario
Effectafstand letaliteit

F
G

Effectafstand gewonden
Ligging

H

Kritische infrastructuur

I

Kwetsbare objecten

J

Niet-zelfredzamen

Beantwoording van de vraag of zich in de buurt van het object niet-zelfredzame personen bevinden. Om deze vraag te
beantwoorden wordt gebruik gemaakt van de professionele risicokaart (ISOR). De vraag wordt met ja of nee beantwoord.

K

Opgenomen in DBK

L
M

AMvB
Vitale belangen

N

Preparatie ja/nee

O

Onderbouwing

Beantwoording van de vraag of het object opgenomen is in de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK) van Brandweer Hollands
Midden. De vraag wordt met ja of nee beantwoord.
Vervallen.
Beantwoording van de vraag welke vitale belangen geschaad worden als een van de scenario's zich voor zou doen. Zie tabblad
'Vitale belangen'.
Beantwoording van de vraag of preparatie op het object of op de verzameling van objecten (generiek) gewenst is. De vraag wordt
met ja of nee beantwoord.
Onderbouwing van het antwoord op de vraag of preparatie gewenst is of niet. In deze kolom kunnen ook overige vragen en
opmerkingen opgenomen worden.

1

Lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Scenario's

Scenario
Gebouwbrand
Buitenbrand
Tankbrand
Fakkelbrand
BLEVE
Gaswolkexplosie
Toxische emissie (gas of damp)
Explosie anders dan gaswolkexplosie (o.a. stofexplosie)
Vrijkomen radioactieve stof / straling

1

Lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen

Vitale belangen

1 Territoriale veiligheid

Het ongestoord functioneren van Nederland als een onafhankelijke staat. Verlies van zeggenschap over (delen van) de regio.

2 Fysieke veiligheid

Doden; ernstig gewonden en chronisch zieken; lichamelijk lijden. Het ongestoord functioneren van de mens in Nederland en
zijn omgeving.
Kosten. Het ongestoord functioneren van Nederland als een effectieve en efficiënte economie.
Langdurige aantasting van milieu, flora en fauna. Het beschikken over voldoende zelfherstellend vermogen van de
leefomgeving bij aantasting.
Verstoring dagelijks leven; aantasting positie lokale en regionale openbaar bestuur; sociaal psychologische impact. Het
ongestoord voortbestaan van een maatschappelijk klimaat waarin groepen mensen goed met elkaar kunnen samenleven
binnen de kaders van de democratische rechtstaat en gedeelde kernwaarden.
Aantasting cultureel erfgoed. Het behoud van archeologisch, landschappelijk en gebouwd erfgoed.

3 Economische veiligheid
4 Ecologische veiligheid
5 Sociale en politiek stabiliteit

6 Veiligheid cultureel erfgoed

1

Bijlage 3: Adviezen
In deze bijlage worden alle adviezen beschreven.
Werkgroep MDOP
1. Bepaal voor Geodis BM Netherlands B.V. welke risico’s er zijn voor de omgeving en bepaal
op basis daarvan welke (vorm van) operationele voorbereiding noodzakelijk is.
Omgevingsdienst Midden-Holland en Omgevingsdienst West-Holland
1. Registreer GGO-objecten (Genetisch Gemodificeerde Organismen) op zodanige wijze dat een
overzicht van deze objecten gegenereerd kan worden, zodat deze objecten meegenomen
kunnen worden bij de update in 2020.
Brandweer Hollands Midden
1. Er is gebleken dat bij een aantal objecten in de DBK (Digitale Bereikbaarheidskaart) de
informatiemet betrekking tot de gevaarlijke stoffen niet meer overeen komt met de (actuelere)
gegevens die door de omgevingsdiensten verstrekt zijn. Update daarom periodiek de
informatie over bij objecten aanwezige gevaarlijke stoffen in de DBK, zodat de gegevens in de
DBK actueel zijn.
2. Er is gebleken dat een aantal objecten niet opgenomen is in de DBK. Update periodiek de
DBK (op basis van de lijst met 18 categorieën).
3. Neem E. Fokker Veehouderij in Zwammerdam, Houthandel ’t Zwaantje in Ouderkerk aan den
IJssel, AWZI Leiden Noord te Leiden, RWZI Leiden Zuid-West te Leiden, De IJssel Coatings
B.V. in Moordrecht, J.G. Van der Mey B.V. in Sassenheim, Menken B.V. in Voorhout en van
Gent & Van der Meer B.V. in Voorhout op in de DBK.
4. Voeg aan de lijst met categorieën objecten die toegevoegd moeten worden aan de DBK een
19e categorie toe: B-objecten (radioactiviteit). Neem voor deze categorie in de DBK informatie
op over de sterkte en het type straling, soort stof, vorm en wijze van opslaan en de exacte
locatie waar de bron opgeslagen is.
5. Bepaal voor B-objecten of aanpassing van het alarmeringsvoorstel wenselijk is (bijvoorbeeld
alarmeringsvoorstel aanvullen met AGS).
6. Onderzoek of de IBGS-procedure toereikend is voor optreden bij een dreigende BLEVE bij
LPG-tankstations en propaantanks (gewenste snelheid van optreden vs. IBGS-procedure die
afstand houden voorschrijft).
7. Neem voor Mavom B.V. in Alphen aan den Rijn, Luiten Food in Alphen aan den Rijn en Kluthe
Benelux in Alphen aan den Rijn in de DBK op dat tijdige communicatie met de binnen de
effectafstand gelegen zorginstellingen een aandachtspunt is.
8. Onderzoek voor NWL Netherlands Production B.V. (Benfield) in Hillegom of er tijdig
voldoende operationele slagkracht (schuim) aanwezig kan zijn voor het bestrijden van
incidenten (met name voor het scenario plasbrand).
9. Onderzoek voor Jongeneel Transport in Valkenburg of het gezien de risico’s wenselijk is om
het alarmeringsvoorstel aan te passen. Zorg er tevens voor dat repressief personeel bekend is
met het bedrijf (risico’s, beheersmaatregelen, indeling enz.).
10. Onderzoek voor Oostingh Staalbouw in Katwijk of het gezien de risico’s wenselijk is om het
alarmeringsvoorstel aan te passen. Zorg er tevens voor dat repressief personeel bekend is
met het bedrijf (risico’s, beheersmaatregelen, indeling enz.).
11. Overweeg om planvorming en/of lesstof te ontwikkelen voor incidentbestrijding biogashouders
en ammoniak.
12. Vul de informatie in de DBK voor Benfried B.V. in Moerkapelle aan met aandachtspunten op
het gebied van brandontwikkeling en milieueffecten. Zorg er voor dat repressief personeel
bekend is met het bedrijf (risico’s, beheersmaatregelen, indeling enz.).

1

A.6

1. Samenvatting voorstel
Voor kleinschalige pre-hospitale decontaminatie van chemische besmette slachtoffers kennen de
afzonderlijke disciplines eigen werkwijzen/ procedures en middelen. Daarnaast bestaat er een
landelijke en multidisciplinaire handreiking ‘Decontaminatie´ (werkversie 1.1 d.d. juni 2017). De
multidisciplinaire projectgroep heeft deze werkwijzen en middelen naast elkaar gelegd en vervolgens
een nulmeting in de praktijk laten uitvoeren. Met de daarbij verkregen inzichten zijn voor de korte en
lange termijn diverse monodisciplinaire acties en aanbevelingen opgesteld. Op 10 september 2018
heeft de Veiligheidsdirectie ingestemd met voorgestelde acties en verbeterpunten voor de
verschillende disciplines. Ook heeft de Veiligheidsdirectie opdracht gegeven om de voortgang de
acties en verbeterpunten te monitoren.

2. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Resultaten project
‘Kleinschalige
decontaminatie’
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Datum:

VRHM
Crisisbeheersing
Leendert Klok
29 november 2018

A.6

Bijlage(n):

-

J.W.E. Spies (DB)
H. Zuidijk (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
De projectgroep heeft verbeterpunten voor zowel de korte als de lange termijn geformuleerd. Hierbij
gaat om de ‘quick wins’ voor de korte termijn en de complexere verbeterpunten voor de langere
termijn.
Na het uitvoeren van de quick wins is de multidisciplinaire werkwijze bij kleinschalige decontaminatie
geoptimaliseerd:
 Redding van slachtoffers in de hotzone kan door betere afspraken en veiligheidsbewustzijn
sneller en veiliger plaatsvinden, voor zowel hulpverleners als voor slachtoffers.
 Bij inzet van de Gevaarlijke Stoffen Eenheid (GSE) van de brandweer kan de ontsmetting
sneller en veiliger plaatsvinden. Ontsmetten met warm water vermindert de kans op
onderkoeling en versnelt het ontsmetten bij diverse besmettingen.
Na het uitvoeren van de verbeterpunten voor de lange termijn:
 Kan er sneller medische hulp worden verleend aan slachtoffers, daar het
ambulancepersoneel op kan treden in de warmzone.
 Kan de ontsmetting effectiever plaatsvinden doordat de middelen van de Basis Ontsmettings
Eenheid (BOE) van de brandweer hierop afgestemd zijn, dit in tegenstelling tot de middelen
van de GSE die een ander doel dienen; het ontsmetten van de eigen gaspakdragers.

4. Implementatie en communicatie
De verantwoordelijkheid voor de implementatie (van de diverse verbeterpunten) wordt belegd bij de
afzonderlijke disciplines. De focus voor 2018 ligt op het implementeren van de noodzakelijke
verbeterpunten om te komen tot de situatie ’korte termijn’ en het inschatten van de benodigde tijd,
middelen en budget voor de realisatie van de lange termijn doelstellingen in 2020. De afdeling
Crisisbeheersing zal samen met de projectgroep de voortgang van de implementatie periodiek
monitoren en hierover terugkoppelen aan het HO en de VD.
Het thema ‘kleinschalige decontaminatie’ wordt hiertoe opgenomen in het werkplan 2019 en 2020 van
de werkgroep MDOP. Daarmee ontstaat tevens de mogelijkheid om de ontwikkelingen
multidisciplinair op elkaar af te stemmen indien daartoe aanleiding is.

5. Bijlagen
N.v.t.
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A.7

1. Samenvatting voorstel
De geactualiseerde informatiekaart Verdiepte ligging A4 is op 9 juli 2018 vastgesteld door de
Veiligheidsdirectie. In deze notitie wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de actualisatie.

2. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Informatiekaart Verdiepte
ligging A4
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

VRHM
Leendert Klok
29 november 2018

A.7

Bijlage(n):

1

J.W.E. Spies (DB)
H. Zuidijk (VD)
N.v.t

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Conform het visiedocument MDOP wordt een informatiekaart elke drie jaar geactualiseerd. De
actualisatie van de informatiekaart Verdiepte ligging A4 is daarom opgenomen in het werkplan MDOP
2018.
De informatiekaart is aangepast na een mondelinge en schriftelijke consultatieronde bij alle partijen
die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de informatiekaart. Op hoofdlijnen zijn de
volgende wijzigingen doorgevoerd op de informatiekaart: de omgevingstekening is duidelijker
gemaakt, een aantal overbodige zinnen zijn geschrapt en een aantal zinnen zijn scherper
geformuleerd.

4. Implementatie en communicatie






Na vaststelling door de VD is de Informatiekaart verdiepte ligging aangeboden aan de werkgroep
MDOP. De leden van deze werkgroep verspreiden de informatiekaart onder alle
crisisfunctionarissen uit de eigen kolom die actief zijn binnen de verschillende crisisteams van de
VRHM. De secretaris van MDOP draagt zorg voor de verspreiding van de informatiekaart bij de
multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de crisisteams. De vertegenwoordigers van de
betrokken crisispartners dragen zorg voor de implementatie en verspreiding van het
Informatiekaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
In de nieuwsbrief van de VRHM is / wordt een artikel geplaatst met een toelichting op het project
van de actualisering van de informatiekaart.
Na vaststelling is de Informatiekaart verdiepte ligging A4 gedeeld met de relevante crisispartners.
De informatiekaart wordt bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in
LCMS. De verouderde versie wordt verwijderd.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 8
november 2018.

A.8

1. Samenvatting voorstel
De geactualiseerde informatiekaart ‘Omgevingsdiensten’ is op 10 september 2018 vastgesteld door
de Veiligheidsdirectie. In deze notitie wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de actualisatie.

2. Algemeen
Onderwerp:

Informatiekaart
‘Omgevingsdientsen

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
Plannen en procedures
multidisciplinair
H. Bergsma
29 november 2018

A.8

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
H. Zuidijk (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Conform het jaarplan 2018 van de werkgroep MDOP is de informatiekaart ´Omgevingsdiensten´
geactualiseerd in samenwerking met de omgevingsdiensten Midden- en West Holland (ODMH en
ODWH). De vernieuwde informatiekaart beschrijft de verschillende taken van de omgevingsdiensten
op het gebied van milieu en bouw. Na vaststelling door de VD van de informatiekaart
‘Omgevingsdiensten’ wordt de kaart beschikbaar gesteld en geïmplementeerd in de crisisorganisaties
van de VRHM en omgevingsdiensten. De huidige informatiekaart wordt vervolgens ingetrokken.

4. Implementatie en communicatie
Voor de implementatie van de informatiekaart worden verschillende activiteiten ondernomen;.
- Producten ter verspreiding aanbieden aan de werkgroep MDOP.
- Opstellen van een artikel voor de nieuwsbrieven van de VRHM en omgevingsdiensten.
- Beschikbaar stellen van de informatiekaart in het Multi Actueel Beeld (MAB) en in de crisisruimten
van het CoPI, ROT en RBT.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 8
november 2018

B.1

1. Samenvatting Voorstel
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2017 is de Nota Reserves VRHM 2017-2018
vastgesteld.
Bestuurlijk is reeds afgesproken, mede in verband met de reorganisatie van de VRHM in 2018, om
het Korpsbeleidsplan Brandweer een jaar te laten doorlopen tot en met 2019. Deze is dan gelijk aan
de periode van het Regionaal Beleidsplan en kan voor de nieuwe beleidsplanperiode 2020-2023 één
beleidsplan worden opgesteld voor de VRHM. Afgesproken is ook om ook de nieuwe
beleidsplanperiode (waar de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden
en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 aan gekoppeld zijn, met
aanpassingen van de bijdrage van elke gemeente één maal in de vier jaar) een jaar later in te laten
gaan (dus niet per begroting 2019 maar 2020).
In aansluiting op bovenstaande wordt voorgesteld om ook de Nota Reserves VRHM 2017-2018 een
jaar te laten doorlopen tot en met 2019. In 2019 zal een separate beslisnotitie worden aangeboden
om tot vaststelling te komen van een (actuele) Nota Reserves voor de periode 2020-2023, aan te
sluiten op het nieuw vast te stellen kostenniveau en de daarmee samenhangende
(bedrijfsvoerings)risico’s van VRHM voor de periode 2020-2023.

2. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Verlenging Nota Reserves
VRHM 2017-2018 tot en met
2019
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Datum

29 november 2018

B.1

Bijlage(n):

-

C. Visser (DB)
H. Zuidijk (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. de nota Reserves 2017-2018 te verlengen tot en met 2019;
2. in 2019 een (actuele) Nota Reserves voor de periode 2020-2023, conform nieuwe
beleidsplanperiode, vast te stellen.

4. Toelichting op het besluit
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2017 is de Nota Reserves VRHM 2017-2018
vastgesteld.

Bestuurlijk is reeds afgesproken, mede in verband met de reorganisatie van de VRHM in 2018, om
het Korpsbeleidsplan Brandweer een jaar te laten doorlopen tot en met 2019. Deze is dan gelijk aan
de periode van het Regionaal Beleidsplan en kan voor de nieuwe beleidsplanperiode 2020-2023 één
beleidsplan worden opgesteld voor de VRHM. Afgesproken is ook om ook de nieuwe
beleidsplanperiode (waar de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden
en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 aan gekoppeld zijn, met
aanpassingen van de bijdrage van elke gemeente één maal in de vier jaar) een jaar later in te laten
gaan (dus niet per begroting 2019 maar 2020).
In aansluiting op bovenstaand wordt voorgesteld om ook de Nota Reserves VRHM 2017-2018 een
jaar te laten doorlopen tot en met 2019. In 2019 zal een separate beslisnotitie worden aangeboden
om tot vaststelling te komen van een (actuele) Nota Reserves voor de periode 2020-2023, aan te
sluiten op het nieuw vast te stellen kostenniveau en de daarmee samenhangende
(bedrijfsvoerings)risico’s van VRHM voor de periode 2020-2023.

5. Consequenties
Geen financiële consequenties.

6. Aandachtspunten / risico’s
Geen.

7. Implementatie en communicatie
Geen.

8. Bijlagen
Geen.
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B.2

1. Samenvatting voorstel
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen dat het
bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en
verantwoording van het programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB).
De 2e bestuursrapportage 2018 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van het programma
GHOR en deelprogramma IZB tot en met augustus 2018.
RDOG Hollands Midden verwacht de beoogde resultaten voor beide (deel)programma’s binnen de
begroting 2018 uit te voeren.
2. Algemeen
Onderwerp:

2e Bestuursrapportage 2018
programma GHOR en
deelprogramma IZB

Opgesteld door:

I. van Steensel- van
Hage, manager GHOR

Afgestemd met:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

H. van Dinther, M. van
der Vorm, N.Wille,
RDOG HM
29 november 2018

B.2

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

M. van der Velde,
Portefeuillehouder GHOR
J. de Gouw, DPG

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

Datum:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 2e bestuursrapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB vast te stellen
2. De 2e bestuursrapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB met een positief
advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
4. Toelichting op het besluit
De 2e bestuursrapportage 2018 is een tussentijdse rapportage over de uitvoering van het programma
GHOR en deelprogramma IZB tot en met augustus 2018.
Voor het programma GHOR worden de afspraken uit het werkplan 2018 uitgevoerd binnen de
begroting 2018. Voor het deelprogramma IZB worden de afspraken uitgevoerd zoals opgenomen in
de begroting 2018 van RDOG Hollands Midden.

5. Kader
5.1 Formeel kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de
verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands
Midden voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB.
Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over
begroting en verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB. Het bestuur
RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen
beide besturen.
5.2 Beleidskader
Basis voor het programma GHOR is het beleidsplan GHOR 2017-2020, de begroting 2018 en het
werkplan 2018.
Basis voor het deelprogramma IZB is de visie en het beleid van RDOG Hollands Midden en de
begroting 2018 RDOG Hollands Midden.
6. Consequenties
Financieel:
De DPG verwacht de beoogde doelen en resultaten voor het programma GHOR en het
deelprogramma IZB binnen de begroting 2018 uit te voeren.
Overig:
Geen.
7. Aandachtspunten / risico’s
Zie bijlage 1.

8. Implementatie en communicatie
De 2e bestuursrapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB zijn in de vergadering van
31 oktober 2018 van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden vastgesteld onder voorbehoud
van een positief advies van het bestuur VRHM.
9. Bijlagen
2e Bestuursrapportage 2018 GHOR en IZB.

10. Historie besluitvorming
30 juni 2016

Algemeen Bestuur

29 juni 2017

Algemeen Bestuur

01 december 2016
28 juni 2018

Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur

Bestuurlijke afspraken VRHM en RDOG Hollands
Midden
Begroting 2018 programma GHOR en deelprogramma
IZB
Beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020
1e bestuursrapportage 2018 programma GHOR en
deelprogramma IZB
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Tweede bestuursrapportage 2018
Programma GHOR en IZB

1.

Programma GHOR

Inhoud
Het programma Geneeskundige Hulpverlening
(GHOR) is belast met coördinatie, aansturing
en regie van geneeskundige hulpverlening en
advisering op dat gebied. Uitvoering wordt
gegeven aan het regionaal beleidsplan VRHM:
GHOR bevordert informatie gestuurd werken,
risicogericht werken en omgevingsgericht
(net)werken bij (de voorbereiding op)
crisisomstandigheden van haar
netwerkpartners.
Speerpunten 2018


Stimuleren dat zorgpartners bij een ramp of
crisis optreden als één samenhangende keten.
Het (laten) organiseren van trainingen (mede in

waaronder de DPG en de manager GHOR.
GHOR is (samen met GHOR Haaglanden)
trekker van de themagroep Crisisbeheersing.
Op verzoek van het Netwerk Acute Zorg regio
West werkt GHOR mee aan het maken van
een plan voor toekomstige griepperiodes.
Bestuurdersbijeenkomst zorgorganisaties
Op 7 september 2018 heeft GHOR een
bestuurdersbijeenkomst voor Raden van
Bestuur en directeuren van zorgorganisaties
georganiseerd, onder voorzitterschap van
voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden.
Het doel is het verbinden van zorg en
veiligheid. Onderwerpen zijn: bestuurlijke
ontwikkelingen en het belang van informatie
delen.

Netwerk Acute Zorg-verband, waarin GHOR
partner is) en van kennisbijeenkomsten.


Vertalen van regionale risico’s naar concrete
gevolgen voor zorgpartners.



Inbrengen van kennis en kunde uit de
geneeskundige keten in de veiligheidsregio.



Opzetten en uitvoeren van een regionale
aanpak voor verbetering van de informatieketen
tussen zorgpartners in de koude, lauwe en
warme fase. Deze verbetering is afgestemd op
wederzijdse informatiebehoeften van zorg- en
veiligheidspartners en sluit aan op landelijke
ontwikkelingen.



Verder ontwikkelen van omgevingsgerichtheid
van GHOR en groeien in de rol van
ketenregisseur voor de geneeskundige
hulpverlening en zorgcontinuïteit.

Ontwikkelingen en resultaten
ROAZ West (Regionaal Overleg Acute
Zorgketen)
Het ROAZ West herstructureert haar
organisatie om beter in te spelen op de
urgente knelpunten in de acute zorg. Het
overleg op bestuurlijk niveau is structureel
uitgebreid met een tactisch ROAZ en met
diverse expert- en themagroepen. Nu zijn
zowel bestuurders als managers van
zorgaanbieders bij het ROAZ betrokken,

Landelijke visie op zorgcontinuïteit,
zelfredzaamheid en fysieke veiligheid door
GHOR toegepast
Deze landelijke visie is ontwikkeld door GGD
GHOR Nederland in het kader van ruimtelijke
ordening. Voor het beste resultaat van de
advisering is het belangrijk betrokken te zijn
aan de ‘voorkant’ van de ruimtelijke plannen.
Zo zijn er gesprekken geweest met de
gemeente Leiden over de plannen
zwembad/ijshal De Vliet (met deelname van de
RAV) en de gemeenten Alphen aan den Rijn
over de invulling van het NUON terrein. Ook
binnen de gemeente zorgt deze opzet voor
verbindingen van de afdelingen ruimtelijke
ordening met andere belanghebbenden zoals
de evenementen coördinator of de ambtenaren
zorg.
Regionaal Risico Profiel (RRP)
GHOR heeft bij zorgpartners risico’s
geïnventariseerd voor het nieuwe RRP van de
veiligheidsregio en deelgenomen aan de door
VRHM georganiseerde themabijeenkomsten.
Op 2 oktober 2018 vindt onder voorzitterschap
van DPG en in samenwerking met VRHM de
themabijeenkomst ‘Gezondheid en Veiligheid’

plaats met zorgpartners in het kader van het
nieuwe RRP.
Adviezen vergunningverlening risicovolle
evenementen
Voorbeelden waarbij GHOR recent heeft
geadviseerd over de te nemen maatregelen bij
risicovolle evenementen zijn Marathon Leiden
en diverse najaar feesten in de regio. GHOR
heeft hierbij het advies betrokken van RAV en
GGD. Alle adviezen zijn op tijd verstrekt.
Aantal keer dat GHOR heeft geadviseerd in de
afgelopen periode:
Categorie

2016

2017

Regulier: A en B-

202

250

t/m
augustus
2018
197

Risicovol: C en B+

103

46

43

Totaal

299

296

240

Parate organisatie van crisisfunctionarissen
GHOR
Voor alle GHOR-functies zijn ook dit jaar veel
trainingen zowel monodisciplinair
(zorgpartners) als multidisciplinair
(veiligheidsregio) opgezet en deels al
uitgevoerd. Op de mogelijkheid binnen VRHM
zelf regie te nemen op eigen ontwikkeling in de
crisisfunctie is positief gereageerd. Aan
scholingen en trainingen in VRHM-verband
wordt door crisisfunctionarissen GHOR in
voldoende mate deelgenomen.
Wijziging in het Besluit personeel
veiligheidsregio’s in verband met de
aanpassing van enkele functies van de GHOR
(21 november 2017) heeft geleid tot twee
nieuwe GHOR-functies: Hoofd Acute
Gezondheidszorg (HAG) en Hoofd Publieke
Gezondheidszorg (HPG). HAG en HPG geven
invulling aan de verantwoordelijkheid die de
veiligheidsregio heeft voor de aansturing van
de geneeskundige hulpverlening. Beide
functies vallen onder verantwoordelijkheid van

de Algemeen Commandant Geneeskundige
Zorg (ACGZ) en bevinden zich in de
multidisciplinaire context binnen de witte
kolom. GHOR maakt afspraken met partners
voor het leveren en het beoefenen van de
HAG en de HPG.
Incidentbestrijding
Op 2 mei jl. is GHOR betrokken bij de inzet
voor de brand in Hazerswoude-Dorp.
De inzetcriteria voor GRIP-opschaling zijn
geoperationaliseerd in samenwerking met
MKA en GHOR Haaglanden en in de
technische infrastructuur van de meldkamer
verwerkt. Deze samenwerking heeft
bekendheid met elkaars processen verbeterd.
Uit de pilot is gebleken dat het aantal inzetten
van OvDG toeneemt en daarmee hun
enthousiasme voor incidentbestrijding en het
behoud van hun vakbekwaamheid. Op
1 september 2018 zijn deze
geoperationaliseerde inzetcriteria van kracht.
Verwachte resultaten
GHOR verwacht dat zij de beoogde resultaten
binnen de begroting 2018 realiseert.
Risico’s
Op basis van de uitgevoerde risicoinventarisatie en risicoanalyse 2018-2019
beschikt het programma GHOR over
voldoende weerstandscapaciteit. Additioneel
risico op basis van de actuele situatie is dat de
personeelsschaarste als gevolg van het tekort
aan verpleegkundigen bij RAV de
beschikbaarheid en uitvoering van opleiden,
trainen en oefenactiviteiten voor
crisisfunctionarissen GHOR onder druk zet.
Uitvoering van geplande activiteiten waarbij
RAV crisisfunctionarissen GHOR levert wordt
per keer beoordeeld.

2.

Deelprogramma Infectieziektebestrijding

Inhoud
Het deelprogramma IZB wordt uitgevoerd door
GGD Hollands Midden, onderdeel van RDOG
Hollands Midden. Het bestuur van de
veiligheidsregio draagt zorg voor de
voorbereiding op de bestrijding van een
epidemie van infectieziekten behorende tot de
groep A, evenals op de bestrijding van een
nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij
ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat
(Wpg, artikel 6 lid 2).
Met IZB wordt hier bedoeld de algemene
infectieziektebestrijding zonder soa-zorg en tbcbestrijding, en zonder reizigers- en technische
hygiënezorg.
Speerpunt 2018
Speerpunt is het voldoen aan een kwalitatief
verantwoorde uitvoering van IZB volgens de
landelijke VISI 2 norm. VISI 2 staat voor
Versterking Infrastructuur Infectieziekten. In
samenwerking met VNG, VWS, RIVM en GGD
GHOR Nederland is deze (formatie)norm
afgesproken waaraan een regio moet voldoen
om de taken van de infectieziekte bestrijding
op een kwalitatief verantwoorde wijze uit te
voeren.
Ontwikkelingen en resultaten
VISI 2 norm
De formatie van het team IZB voldoet aan de
hierboven genoemde VISI 2 norm. Het
landelijk tekort aan opgeleide en beschikbare
infectieziekte artsen en verpleegkundigen is
een kritische situatie die nauwlettend wordt
gevolgd.
Antibioticaresistentie (ABR). Zorgnetwerk
Holland West
GGD Hollands Midden draagt bij aan het
Zorgnetwerk Holland West (regio Hollands
Midden en Haaglanden), een samenwerking

van onder ander GGD’en, ziekenhuizen,
huisartsen en verzorgingshuizen.
Het Zorgnetwerk Holland West werkt aan een
regionale aanpak van antibioticaresistentie.
Een stuurgroep, een regionaal coördinatieteam
(RCT) en een kwartiermaker bereiden landelijk
vastgestelde taken voor.
Onder leiding van het RIVM wordt voor de
eerste keer een landelijk onderzoek uitgevoerd
naar het vóórkomen van resistente bacteriën
bij verpleeghuiscliënten. Ons RCT coördineert
het onderzoek in regio Holland West, waaraan
dertig verpleeghuizen mee kunnen doen. Zoals
in alle regio’s zijn niet alle verpleeghuizen
bereid om deel te nemen. Komende periode
vinden extra gesprekken plaats met huizen die
zich afwijzend opstellen. In andere
verpleeghuizen zijn kweken afgenomen of is
afname inmiddels gepland.
Ontwikkelingen bij RCT deelt GGD Hollands
Midden in het bestaande overleg Regionale
Infectiepreventiecommissie (RIPC), waaraan
ook verpleeghuizen deelnemen. Bij dit overleg
is ook GHOR vertegenwoordigd.
Voor de aanpak van ABR is inzicht nodig in de
risico’s. Ons RCT is gestart met het in kaart
brengen van regionale risico’s. In het najaar
2018 vinden twee bijeenkomsten plaats om
met vertegenwoordigers uit de langdurige zorg
van gedachten te wisselen over wat zij zien als
belangrijke risico’s. Daarnaast is met het RCT
de mogelijkheid besproken om landelijke
gegevens van het RIVM beschikbaar te krijgen
voor de regio Hollands Midden. Het gaat hierbij
om het kiezen voor de meest zinvolle selectie
van de vele mogelijkheden waarover het RIVM
beschikt.
In een landelijke werkgroep met
vertegenwoordigers uit alle regionale
zorgnetwerken is een scholingsformat
opgesteld voor infectiepreventie in

verpleeghuizen. Dit format geeft aan wat de
belangrijkste onderwerpen zijn. Het RCT past
deze tekst aan voor onze regio. In Holland
West wordt daarnaast gewerkt aan de
ontwikkeling van een of meerdere
scholingsmodules, met het idee dat
instellingen deze module kunnen inkopen. Een
aanvullende subsidieaanvraag voor de
vorming van leernetwerken in de langdurige
zorg is helaas afgewezen door VWS.

Het ministerie van VWS heeft besloten voor
een structurele financiering voor de ABR
zorgnetwerken. Tot en met 2022 is een
jaarlijks bedrag van € 860.000 beschikbaar
voor zowel de taken van het zorgnetwerk, als
voor de ingroeitaken van de zorgaanbieders.
Het subsidiekader wordt nog, in samenspraak
met de zorgnetwerken, vastgesteld. Naar
verwachting kunnen de regio’s begin 2019 een
subsidieaanvraag indienen.

P:\Besturend\Besturen en Besluitvorming\Algemeen Bestuur\AB Veiligheidsregio\AB Veiligheidsregio 2018\2018-11-29\B.2.1
bijlage rapportage GHOR en IZB 2018.docx
5

B.3

1. Samenvatting voorstel
De begroting 2018 van het programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) wordt in lijn gebracht
met de verwachte baten en lasten in 2018. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft op
28 maart 2018 een 1e begrotingswijziging 2018 voor RDOG Hollands Midden vastgesteld. Onderdeel
van deze begrotingswijziging 2018 voor RDOG Hollands Midden was een 1e administratieve
begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR. Deze administratieve begrotingswijziging 2018
voor het programma GHOR betrof uitsluitend een onderlinge verschuiving tussen economische
categorieën voor baten en lasten.
Om de uitkomsten van de begroting 2018 opnieuw in overeenstemming te brengen met de verwachte
baten en lasten over 2018, is een 2de administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma
GHOR opgesteld. Geen wijziging vindt plaats in de financiële uitgangspunten zoals vastgesteld in de
programmabegroting 2018 GHOR.
Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van de 1e administratieve begrotingswijziging 2018
programma GHOR en de 2de administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR
met een positief advies ter finale vaststelling voor te leggen aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Administratieve
begrotingswijziging
programma GHOR 2018

Opgesteld door:

Afgestemd met:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum

B.3

Bijlage(n):

Portefeuille:

M. van der Velde,
portefeuillehouder GHOR
S. de Gouw, DPG

Status:

Vervolgtraject
besluitvorming:

I. van Steensel- van
Hage, manager
GHOR
H. van Dinther,
controller RDOG HM
29 november 2018

Datum:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de 1ste administratieve begrotingswijzing 2018 voor het programma GHOR,
vastgesteld door het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
2. De 2de administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR met een positief
advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands Midden.
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4. Toelichting op het besluit
De begroting 2018 van het programma GHOR wordt in lijn gebracht met de verwachte baten en
lasten in 2018. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden heeft op 28 maart 2018 een 1 e
begrotingswijziging 2018 voor RDOG Hollands Midden vastgesteld.
Onderdeel van deze begrotingswijziging 2018 voor RDOG Hollands Midden was een 1 e
administratieve begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR. Deze administratieve
begrotingswijziging 2018 voor het programma GHOR betrof uitsluitend een onderlinge verschuiving
tussen economische categorieën voor baten en lasten.
Om de uitkomsten van de begroting 2018 opnieuw in overeenstemming te brengen met de verwachte
baten en lasten over 2018, is een 2de administratieve begrotingswijziging voor het programma GHOR
opgesteld. Geen wijziging vindt plaats in de financiële uitgangspunten zoals vastgesteld in de
programmabegroting 2018 GHOR.

5. Kader
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen dat het
bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en
verantwoording van het programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) en het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB). Het bestuur RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het advies van
het bestuur VRHM na overleg tussen beide besturen.

6. Consequenties
Financieel:
Tabel: Overzicht lasten en baten 2018 programma GHOR per taakveld
x €1.000
Lasten

07. Algemene en
overige uitkeringen
(BPI)

Begroting
2018

1ste
administratieve
wijziging 2018

Wijziging t.o.v.
begroting 2018

Wijziging t.o.v. 1ste
administratieve
begrotingswijzigin
g 2018

2de
administratieve
begrotingswijzigi
ng 2018

1.934

0

1.934

0

1.934

0.8 Overige baten en
lasten

-19

0

-19

8

-11

1.1 Crisisbeheersing

1.506

0.10 Mutatie
reserves
Subtotaal voor lasten
overhead
0.4 Overhead
Programma GHOR

1.506

-51

1.455

0

0

0

0

0

409

0

409

59

468

-409

0

-409

-59

-468

0

0

0

0

0

De kostenstijging in het taakveld overhead in de 2de administratieve begrotingswijziging is
veroorzaakt door verschuiving van concern kosten die nog waren opgenomen in het taakveld
crisisbeheersing.
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Tabel: Overzicht lasten en baten 2018 programma GHOR taakveld Crisisbeheersing (1.1) en
Onvoorzien (0.8) naar economische categorieën
x €1.000

Salarissen en
sociale lasten
Tijdelijk personeel

Begroting
2018

Wijziging t.o.v.
begroting 2018

1ste administratieve
wijziging 2018

Wijziging t.o.v. 1ste
administratieve
begrotingswijziging
2018

2de administratieve
begrotingswijziging
2018

710

47

757

-3

754

0

290

290

-20

270

Overige
personeelslasten

232

-188

44

-1

43

Subtotaal
personeelslasten

942

149

1.091

-24

1.067

71

-3

68

-11

57

Kapitaallasten
Huisvesting

43

-2

41

4

45

462

-149

313

50

363

Materialen

1

0

1

2

3

Voorzieningen

0

0

0

0

0

Kosten meldkamer

0

0

0

0

0

Onvoorzien

19

0

19

-9

10

Lasten vorig
boekjaar

0

0

0

1

1

596

-154

442

37

479

Lasten

1.538

-5

1.533

13

1.546

Gemeenten BPI

1.934

0

1.934

0

1.934

Organisatiekosten

Subtotaal
overige lasten

Gemeenten overig

0

0

0

0

0

13

-5

8

18

26

Zorgverzekeraars

0

0

0

0

0

Rijk

0

0

0

0

0

Baten vorig boekjaar

0

0

0

54

54

1.947

-5

1.942

72

2.014

409

0

409

59

468

Storting reserves

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

409

0

409

59

468

Derden

Baten
Gerealiseerd saldo
van baten en lasten

Resultaat
(dekking Overhead)

Toelichting in volgorde van economische kostencategorieën:
De salarissen en sociale lasten zijn in de 1ste administratieve begrotingswijziging met
€47.000 verhoogd door de hogere dan verwachte cao-stijging.
Tijdelijk personeel is in de 1ste administratieve begrotingswijziging verhoogd met €270.000
ten opzichte van de begroting 2018. Deze kosten waren in de begroting 2018 opgenomen
bij de overige personeelslasten en bij organisatiekosten. Het betreft vergoedingen aan RAV,
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en NRK voor het leveren van diensten en personeel,
zoals de beschikbaarheid en het oefenen van Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG)
en Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGs).
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Overige:
Geen.
7. Aandachtspunten / risico’s
Geen.
8. Implementatie en communicatie
De 2e administratieve begrotingswijziging 2018 programma GHOR is in de vergadering van
31 oktober 2018 van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden vastgesteld onder
voorbehoud van een positief advies van het bestuur VRHM
9. Bijlagen
Geen.
10. Historie besluitvorming
30 juni 2016
Algemeen
Bestuur
29 juni 2017
Algemeen
Bestuur
28 maart 2018
Algemeen
Bestuur RDOG
Hollands Midden

Bestuurlijke afspraken VRHM en RDOG Hollands
Midden.
Begroting 2018 programma GHOR en
deelprogramma IZB.
1e begrotingswijziging 2018 RDOG Hollands
Midden, waaronder 1e administratieve
begrotingswijziging 2018 programma GHOR.
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B.4

1. Samenvatting voorstel
In artikel 35 lid 6 van de Gewijzigde GR VRHM (26 juni 2014) is geregeld dat het Algemeen Bestuur
een instructie vaststelt voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Op 31 maart 2016 is deze
instructie door het Algemeen bestuur vastgesteld.
Door de strekking van de bestuurlijke afspraken over de relatie tussen VRHM en RDOG Hollands
Midden (30 juni 2016) op het gebied van het deelprogramma IZB en aanpassing van het besluit
personeel veiligheidsregio’s op 21 november 2017 is actualisatie van de instructie DPG nodig.
Het Algemeen Bestuur besluit de actualisatie instructie DPG vast te stellen en deze te voorzien van
een positief advies ter finale vaststelling aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

2. Algemeen
Onderwerp:

Actualisatie instructie DPG

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur VRHM

Afgestemd met:
Datum

29 november 2018

B.4

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

M. van der Velde,
Portefeuillehouder GHOR
J. de Gouw, DPG
Algemeen Bestuur
RDOGHM

Status:

Besluitvormend

Datum:

12 december 2018

Vervolgtraject
besluitvorming:

I. van Steensel- van
Hage, manager GHOR

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De actualisatie instructie DPG vast te stellen
2. De actualisatie instructie DPG met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het
Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit
In artikel 35 lid 6 van de Gewijzigde GR VRHM (26 juni 2014) is geregeld dat het Algemeen Bestuur
een instructie vaststelt voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Op 31 maart 2016 is deze
instructie door het Algemeen bestuur vastgesteld.
Door de strekking van de bestuurlijke afspraken over de relatie tussen VRHM en RDOG Hollands
Midden (30 juni 2016) op het gebied van het deelprogramma IZB en aanpassing van het besluit
personeel veiligheidsregio’s op 21 november 2017 is actualisatie van de instructie DPG nodig.
4.1 Bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden
Op basis van de bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) zijn
de artikelen 2 en 9 van de instructie DPG uitgebreid met de verantwoordelijkheid jaarlijks de
programmabegroting en periodiek de programmaverantwoording voor het deelprogramma
Infectieziektebestrijding (IZB) aan het bestuur ter advisering voor te leggen.

4.2 Besluit van 21 november 2017 wijziging personeel veiligheidsregio’s
In de Instructie DPG (21 maart 2016) is in artikel 6 aangekondigd dat het besluit personeel
veiligheidsregio’s gaat wijzigen. Op 21 november 2017 is dit besluit gewijzigd. Op basis van dit besluit
zijn de operationele GHOR-functies in lijn gebracht met de landelijke GHOR-werkwijze volgens het
Crisismodel GHOR.
GHOR Hollands Midden past dit crisismodel GHOR en de daarin onderscheiden operationele functies
toe in haar crisisorganisatie. Nieuw in het besluit van 21 november is het formeel regelen van de
GHOR-functie Hoofd Acute Gezondheidszorg en Hoofd Publieke Gezondheidszorg. GHOR Hollands
Midden heeft de taken van deze functies tot op heden ondergebracht bij de Algemeen Commandant
Geneeskundige Zorg respectievelijk bij de DPG. GHOR Hollands Midden is bezig met de
voorbereiding op de invulling van deze GHOR-functies in 2019.
Artikel 6 verwijst naar een bijlage. De bijlage vervalt aangezien GHOR in haar werkwijze niet de
intentie heeft af te wijken van het besluit van 21 november 2017.

5. Kader
5.1 Formeel kader
In artikel 35 lid 6 van de Gewijzigde GR VRHM (26 juni 2014) is geregeld dat het Algemeen Bestuur
een instructie vaststelt voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Op 31 maart 2016 is deze
instructie door het Algemeen bestuur vastgesteld.
De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen de
verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands
Midden voor het programma GHOR en het deelprogramma IZB.
Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over
begroting en verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB. Het bestuur
RDOG Hollands Midden wijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen
beide besturen.
5.2 Beleidskader
Basis voor het programma GHOR is het beleidsplan GHOR 2017-2020, dat gebaseerd is op het
Regionaal Beleidsplan VRHM. Basis voor het deelprogramma IZB is de visie en het beleid van RDOG
Hollands Midden.

6. Consequenties
Financieel: implementatie en opleiden, trainen, oefenen worden binnen de begroting uitgevoerd.

7. Aandachtspunten / risico’s
Geen.

8. Implementatie en communicatie
De actualisatie van de instructie DPG wordt in de vergadering van 31 oktober 2018 van het Algemeen
Bestuur RDOG Hollands Midden vastgesteld onder voorbehoud van een positief advies van het
bestuur VRHM.

9. Bijlagen
Instructie DPG.
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Besluit van 21 november 2017 tot wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio’s in verband
met de aanpassing van enkele functies van de GHOR en functies en rangen van de brandweer.

10. Historie besluitvorming
26 juni 2014
31 maart 2016
30 juni 2016

Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur

Gewijzigde GR VRHM
Ambtsinstructie Directeur Publieke Gezondheid
Bestuurlijke afspraken VRHM en RDOG Hollands
Midden
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Instructie Directeur Publieke Gezondheid

1. U bent onder het bestuur van RDOG Hollands Midden verantwoordelijk voor de organisatie van de
geneeskundige hulpverlening.
2. Hiertoe legt u jaarlijks een programmabegroting en periodiek een programmaverantwoording voor
het programma geneeskundige hulpverlening en het deelprogramma infectieziektebestrijding ter
advisering voor aan het bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden. Bij de opstelling van deze
programmabegroting en –verantwoording maakt u gebruik van de inbreng van het GHOR-bureau en
waar nodig ook van de instellingen, welke een rol vervullen bij de geneeskundige hulpverlening als
bedoelt in de Wet veiligheidsregio’s artikel 33.
3. Schriftelijke afspraken met instellingen als bedoeld in artikel 33 Wet veiligheidsregio’s worden door u
opgesteld, onderhouden en ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van Veiligheidsregio
Hollands Midden.
4. U rapporteert periodiek over de voorbereiding van instellingen als bedoeld in de Wet
veiligheidsregio’s artikel 33.
5. U bent belast met de leiding over het GHOR-bureau en de operationele leiding van de
geneeskundige hulpverlening
6. Om uitvoering te geven aan uw verantwoordelijkheid in voornoemd artikel 5 van deze instructie
voorziet u in de werving, opleiding, training en de aanstelling van de operationele GHOR
functionarissen als genoemd in het Besluit personeel veiligheidsregio’s. Indien u afwijkt van invulling
van de in het Besluit personeel veiligheidsregio’s genoemde GHOR-functies wordt dit in het
jaarprogramma beargumenteerd en daarmee ook door het bestuur geaccordeerd.
7. Bij de uitvoering van artikelen 1 tot en met 6 van deze instructie draagt u zorg voor aansluiting bij het
regionaal risicoprofiel, het regionaal beleidsplan en het regionaal crisisplan van de veiligheidsregio.
8. Vóór dat u overgaat tot de benoeming van de operationele GHOR-functie van Directeur Publieke
Gezondheid organiseert u een matchingsgesprek tussen de te benoemen kandidaat en een door het
dagelijks bestuur van Veiligheidsrisico Hollands Midden vast te stellen delegatie.
9. De stukken die u ter besluitvorming en / of ter informatie over geneeskundige hulpverlening en
infectieziektebestrijding aan het bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden aanbiedt, worden door u
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voor besproken met de bestuurlijke portefeuillehouder, die door het bestuur Veiligheidsregio
Hollands Midden is aangewezen.
10. U neemt deel aan de beraadslaging en vergaderingen van de veiligheidsdirectie.
11. U neemt deel aan de vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur Veiligheidsregio
Hollands Midden.
12. U neemt deel aan de vergaderingen van de twee districtscolleges van de politie.
13. U bent beschikbaar als plaatsvervangend directeur van Veiligheidsregio Hollands Midden.
14. U bent beschikbaar voor periodiek overleg met de bestuurlijk portefeuillehouder GHOR en de
voorzitter veiligheidsregio.
15. U faciliteert een goede communicatie tussen de besturen RDOG Hollands Midden en
Veiligheidsregio Hollands Midden. Hiertoe informeert u actief het bestuur Veiligheidsregio Hollands
Midden over belangrijke ontwikkelingen die in de (publieke) gezondheidszorg spelen en het
veiligheidsdomein raken.
16. U brengt deze instructie als bijlage in bij het directiestatuut van de RDOG Hollands Midden.
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B.5

1. Samenvatting voorstel
De Wet veiligheidsregio's art.33 lid 2 stelt dat “het bestuur van de Veiligheidsregio en de in die regio
werkzame instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en diensten…. schriftelijke afspraken
maken over de inzet van deze instellingen, zorgaanbieders, ambulance vervoerders en diensten bij
de uitvoering van hun taak en op de voorbereiding daarop”.
Het voorliggende concept- convenant is de actualisatie van de convenanten uit 2013. Allereerst is het
nu één convenant geworden in plaats van een convenant per ziekenhuis. De inhoudelijke
aanpassingen zijn het gevolg van de nader gestelde regels in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) en Terrorisme Gevolg
Bestrijding (TGB).

2. Algemeen

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur VRHM

Datum

I. van Steensel – van
Hage, manager
GHORHM
A. Dijkstra,
beleidsmedewerker
GHORHM
Ziekenhuizen Hollands
Midden
29 november 2018

B.5

Bijlage(n):
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Portefeuille:

M. van der Velde (DB)
J. de Gouw (VD)

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

N.v.t.

Onderwerp:

Actualisatie convenant
VRHM en ziekenhuizen
Hollands Midden

Opgesteld door:

Afgestemd met:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. het concept-convenant VRHM en ziekenhuizen Hollands Midden vast te stellen
2. de voorzitter te mandateren om het convenant namens de VRHM te tekenen

4. Toelichting op het besluit
De Wet veiligheidsregio’s art. 33 lid 2 stelt dat “het bestuur van de Veiligheidsregio en de in die regio
werkzame instellingen, zorgaanbieders, ambulance vervoerders en diensten …schriftelijke afspraken
maken over de inzet van deze instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en diensten bij de
uitvoering van hun taak en op de voorbereiding daarop.”
Het voorliggende concept-convenant is de actualisatie van de convenanten uit 2013. Allereerst is het
nu één convenant geworden in plaats van een convenant per ziekenhuis. De inhoudelijke
aanpassingen zijn het gevolg van nader gestelde regels in de AVG, SIS en TGB.

5. Kader
De drie in Hollands Midden gevestigde ziekenhuizen behoren tot de categorie zorgaanbieders.

6. Consequenties
Geen.

7. Aandachtspunten / risico’s
Over de informatie positie van de convenantpartners en de gewenste samenwerking worden nadere
operationele afspraken gemaakt.

8. Implementatie en communicatie
Ondertekening van het convenant is voorzien na vaststelling in het AB VRHM van 29 november 2018

9. Bijlagen
-

Convenant VRHM – Ziekenhuizen Hollands Midden
Ziekenhuislijst toelichting “Convenant VRHM – Ziekenhuizen Hollands Midden”

10. Historie besluitvorming
6 november 2009: convenant Veiligheidsregio Hollands Midden i.o – Ziekenhuizen Hollands Midden
13 mei 2013: overeenkomst Leids Universitair Medisch Centrum – Veiligheidsregio Hollands Midden
overeenkomst Diaconessenhuis – Veiligheidsregio Hollands Midden
overeenkomst Rijnland Ziekenhuis – Veiligheidsregio Hollands Midden
overeenkomst Groene Hartziekenhuis – Veiligheidsregio Hollands Midden
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Convenant VRHM – Ziekenhuizen Hollands Midden
Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden (GHOR
Hollands Midden) en de ziekenhuizen in de Veiligheidsregio Hollands Midden

Partijen
A. Veiligheidsregio Hollands Midden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. H.J.J. Lenferink,
voorzitter bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, hierna te noemen
‘VRHM’ dan wel ‘GHOR’;
B. Alrijne Ziekenhuis, gevestigd te Leiderdorp, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mr. W. Blaauw,
voorzitter Raad van Bestuur a. i., hierna te noemen ‘Alrijne Ziekenhuis’,
C. Groene Hart Ziekenhuis, gevestigd te Gouda, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw
drs. M. Telgenkamp, lid Raad van Bestuur, hierna te noemen ‘Groene Hart Ziekenhuis’,
D. Leids Universitair Medisch Centrum, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
prof. dr. W. J. M. Spaan, voorzitter Raad van Bestuur, hierna te noemen ‘LUMC’,
hierna individueel ook te noemen ‘partij’ en gezamenlijk ook te noemen ‘partijen’,

Overwegende dat
-

het huidige convenant van 16 mei 2013 actualisatie behoeft
een ‘ziekenhuis lijst toelichting’ deel uitmaakt van het convenant (bijlage), met de werkafspraken
tussen Veiligheidsregio / GHOR en de ziekenhuizen
dit convenant voortvloeit uit het gestelde in de Wet Veiligheidsregio`s, de Wet Publieke
Gezondheid, de Wet Toelating Zorgstellingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming
de relevante wet- en regelgeving als bijlage is toegevoegd
dit convenant gaat over procedures bij:
o
grootschalige alarmering
o
opschaling
o
coördinatie
o
informatiemanagement
o
evaluatie

komen het volgende overeen:
Algemeen
Artikel 1

Uitgangspunt
De directeur Publieke Gezondheid (DPG) maakt afspraken met zorgaanbieders in de
Veiligheidsregio waarin de zorgaanbieder gevestigd is over hoe de samenwerking en
het zorgaanbod bij een ramp of crisis verloopt

Artikel 2
-

Doelen
Dit convenant heeft tot doel om afspraken vast te leggen tussen ziekenhuizen en
GHOR HM, conform de eisen die gesteld worden in de Wet Veiligheidsregio’s. Deze

-

Artikel 3

afspraken zijn gebaseerd op de individuele taken en verantwoordelijkheden
van partijen, waarbij de vigerende wet- en regelgeving uitgangspunt is.
De afspraken worden gemaakt op hoofdlijnen, teneinde niet bij elke verandering de
overeenkomst aan te hoeven passen.
Indien de uitvoering van dit convenant bij een van de partijen vragen oproept, of
indien partijen verschil van inzicht hebben bij de interpretatie van het convenant,
treden partijen met elkaar in overleg teneinde deze vragen te beantwoorden c.q. op te
lossen.

Citeertitel
Convenant Veiligheidsregio Hollands Midden en ziekenhuizen.

Artikel 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Ziekenhuizen en aanbieders van ambulancezorg, huisartsenzorg en de GGD
bereiden zich in samenwerking met andere zorgverleners en diensten binnen de
acute zorgketen voor op inzet in opgeschaalde situaties. Het leveren van goede zorg
betreft ook het zorgaanbod in geval van zware ongevallen, bij crises en rampen,
zogenaamde opgeschaalde situaties. De zorgaanbieder stemt haar werkwijze af met
de DPG Hollands Midden. De gemaakte afspraken worden, voor zover relevant,
opgenomen in het Regionaal Crisisplan, dat door het bestuur van de Veiligheidsregio
wordt vastgesteld. De GHOR is ten tijde van een crisis verantwoordelijk voor de
coördinatie van de hulpverlening, de zorginstelling voor continuïteit van het
zorgaanbod.
De partijen zijn verantwoordelijk voor de implementatie van het convenant binnen de
eigen organisatie.

Voorbereiding
Artikel 5

Overleg tussen ziekenhuizen en GHOR
Op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau vinden in het netwerk van de GHOR,
waarin zorg en veiligheid door de GHOR verbonden worden, overleggen plaats om de
voorbereiding op rampen en crises en de rol van de zorgaanbieders bij rampen en
crises voor te bereiden.

Artikel 6

Informatiemanagement in de voorbereidingsfase
De GHOR beschikt over de gegevens van de ziekenhuizen waarmee de
crisisorganisatie in de ziekenhuizen geactiveerd kan worden.
Er zijn afspraken over informatiedeling, bijvoorbeeld bij terreurdreiging, incidenten met
gevaarlijke stoffen, infectieziekte uitbraak, quarantaine.

Planvorming
Artikel 7
-

Integraal crisis/continuïteitsplan en regionaal crisisplan
Een door een ziekenhuis vastgesteld continuïteitsplan of integraal crisisplan wordt ter
kennisgeving voorgelegd aan de GHOR.
Het continuïteitsplan of integraal crisisplan dient regelmatig te worden bijgesteld op
grond van evaluatie van trainingen en oefeningen.
Bij essentiële veranderingen in het continuïteitsplan of integraal crisisplan wordt het
gewijzigde plan aan de GHOR overlegd ter informatie.
De afspraken die met de ziekenhuizen zijn gemaakt, worden door de GHOR verwerkt
in het regionale crisisplan.
Het bestuur van de VRHM stelt één keer per vier jaar dit regionale crisisplan vast

Opleiden Trainen Oefenen
Artikel 8
-

-

-

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
De ziekenhuizen dragen er zorg voor dat de functionarissen die een specifieke rol
hebben bij een grootschalige inzet binnen de eigen instelling zijn opgeleid, getraind
en geoefend.
De afspraken die in het ‘Convenant ketenpartners-Netwerk Acute Zorg regio West
(NAZW) inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) worden gemaakt over
OTO zijn leidend ten opzichte van andere afspraken.
Vanuit het NAZW/ROAZ wordt het gezamenlijk uitwerken van procedures en
processen t.b.v. de rampenbestrijding in de acute opgeschaalde zorg binnen de
Traumaregio West (Veiligheidsregio Haaglanden en Veiligheidsregio Hollands
Midden) gestimuleerd.

Repressieve fase
Artikel 9
Artikel 10
a.

b.

a.

b.
c.

Artikel 11
1.

Melding en alarmering
Partijen maken afspraken over wederzijdse beschikbaarheid en bereikbaarheid ten
behoeve van alarmering en melding.
Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en de procedures ten aanzien van
(nood)communicatie.

Taken en verantwoordelijkheden tijdens een ramp
Taken en verantwoordelijkheden GHOR
De GHOR is regievoerder en coördinator van de totale geneeskundige keten en zorgt
voor afstemming met andere zorginstellingen en andere disciplines, zoals brandweer,
politie, gemeente. Daarnaast kan de GHOR het ziekenhuis (op verzoek van het
ziekenhuis) adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de rampenbestrijding.
Informatievoorziening aan andere partijen (burgemeester, gemeente, andere
instellingen, etc.) verloopt altijd via de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
(ACGZ).
Taken en verantwoordelijkheden van de ziekenhuizen
Het ziekenhuis blijft ook tijdens een ramp zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van
verantwoorde zorg en de veiligheid van de patiënten en medewerkers die in hun huis
verblijven.
De interne procedure van melding en alarmering is – op hoofdlijnen – geregeld
conform het ZiROP.
De interne procedure van opschaling en coördinatie is – op hoofdlijnen – geregeld in
het ZiROP.

Informatiemanagement (Voldoen aan NEN 7510)
Slachtofferinformatie
De GHOR draagt zorg voor de registratie van slachtoffers die in de geneeskundige
keten behandeld worden / zijn tijdens een ramp of crisis. De registratie heeft tot doel:
het informeren van verwanten van slachtoffers.
SIS (slachtofferinformatie-systematiek ) is de landelijke aanpak die bij een incident in
Nederland zorgt voor snelle en zorgvuldige informatie aan verwanten van niet
zelfredzame slachtoffers. Gemeenten, veiligheidsregio’s, geneeskundige zorg en
politie werken samen. De kaders zijn beschreven in de landelijke Handreiking
slachtofferinformatie bij rampen (zie bijlage) en niet medische gegevens worden
gedeeld op grondslag van algemeen belang van betrokkene in een
noodsituatie(ramp).

2.

Regionale afspraken
In het Witte Ketenpartneroverleg zijn op regionaal niveau werkafspraken voorbereid
tussen de ziekenhuizen / huisartsenposten en GHOR.
Deze afspraken omvatten:
 De procedure voor het opvragen van slachtoffergegevens
 De verificatie van de GHOR als ontvangende partij
 De toepasbaarheid van de werkafspraken in opgeschaalde en niet opgeschaalde
situatie (het ziekenhuis heeft haar ZiROP wel/niet opgestart)
 Informatie over in de geneeskundige keten overleden slachtoffers, op basis van
de landelijke handreiking en de lokale afspraken hierover
 Het beschikbaar stellen van niet tot personen herleidbare informatie (aantallen,
toestand, ernst van de verwondingen) t.b.v. het openbaar bestuur
Deze werkafspraken worden vastgesteld in het ROAZ

3.

Verzoeken van / aan derden
Verzoek om informatie van en aan derden lopen via de GHOR.

4.

De convenantpartners verplichten een ieder die onder hun gezag gegevens verwerkt
tot geheimhouding van die gegevens middels een geheimhoudingsverklaring, tenzij
diegene uit hoofde van zijn ambt, beroep of wettelijk voorschrift al is gehouden tot
geheimhouding van die persoonsgegevens

Artikel 12

Gewondenspreiding
Algemeen
De gewondenspreiding gebeurt conform het Gewondenspreidingsplan Hollands
Midden, dat vastgesteld wordt in het ROAZ. Voor behandeling van specifieke groepen
slachtoffers (bijv. CBRN) vindt overleg plaats.
Bij een terreuraanslag kunnen de ziekenhuizen slachtoffers aangeboden krijgen
zonder voormelding van meldkamer of RAV.
Secundaire spreiding slachtoffers bij grieppandemie
Op aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt bij een
grieppandemie het Traumacentrum West de taak op zich om in het kader van de
secundaire spreiding een afstemmingspunt in te richten. Hier worden gegevens over
de beschikbare operationele beddencapaciteit vanuit de betrokken ziekenhuizen
aangeleverd, verzameld en weer ontsloten naar de ziekenhuizen. De DPG wordt
hierover geïnformeerd.
Brandwonden incidenten
Bij een incident met 10 of meer brandwondenpatiënten wordt het Landelijk Protocol
Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten gebruikt, inclusief de afspraken
over de spreiding van brandwondenslachtoffers

Artikel 13

Gezamenlijke communicatie door RvB ziekenhuis,
Openbaar Bestuur (burgemeester) en GHOR
In onderling overleg tussen de RvB van het ziekenhuis, de burgemeester en GHOR
kan worden besloten om gezamenlijk naar buiten te treden.

Artikel 14

Medicijnverstrekking in opvanglocaties door de ziekenhuisapotheek
Wanneer er bij een ramp of crisis gebruik wordt gemaakt van een opvanglocatie kan,
voor het verstrekken van medicijnen aan de burgers die verblijven in de
opvanglocatie, een beroep worden gedaan op de apotheek van het Ziekenhuis.
Het betreft de eerst noodzakelijke door een huisarts voorgeschreven medicatie in
kleine hoeveelheden (NB. voor bulkmedicatie, zoals antivirale middelen bij een
grieppandemie, treedt een landelijke procedure in werking).

Artikel 15

Uitwerkingsvoorstellen
(Ziekenhuislijst toelichting ‘Convenant VRHM – ziekenhuizen’)
De werkafspraken staan in bijlage 1

Artikel 16

Kosten
Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de
afspraken die voortvloeien uit dit convenant, tenzij anders wordt overeengekomen

Artikel 17
-

Inwerkingtreding en looptijd
Dit convenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit document genoemde
partijen en geldt voor onbepaalde tijd
Wanneer een van de partijen behoefte heeft aan aanpassing dan wel beëindiging van
de overeenkomst, treedt hij in overleg met de andere partij(en)

Ondertekening
Aldus overeengekomen en in viervoud getekend te Leiden op …….. oktober 2018.

Veiligheidsregio Hollands Midden

Alrijne Ziekenhuis

drs. H.J.J. Lenferink, voorzitter

Mr. W. Blaauw, voorzitter Raad van Bestuur a. i.

Groene Hart Ziekenhuis

Leids Universitair Medisch Centrum

drs. M. Telgenkamp, lid Raad van Bestuur

prof. dr. W. J. M. Spaan, voorzitter Raad van
Bestuur

Ziekenhuislijst toelichting ‘Convenant VRHM – ziekenhuizen’ (oktober 2018)
Artikel

Afspraken in artikel

Toelichting

Art 1

Uitgangspunt

Ziekenhuis specifieke toelichting

De GHOR is verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van de
opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. Hiervoor wordt nauw
samengewerkt met de zorginstellingen en aanbieders in de geneeskundige
keten om dit mogelijk te maken. Zij bereiden zich voor op het continueren van
verantwoorde zorg onder alle omstandigheden.

-

Art 2

-

Art 4

Alrijne Ziekenhuis onderdeel is van Alrijne Zorggroep. Er zijn 3
ziekenhuisvestigingen waarvan Leiderdorp (level 2) de hoofdvestiging is. De locaties
Alphen aan den Rijn en Leiden vallen ook onder deze overeenkomst. De
overeenkomst van het Diaconessenhuis met de veiligheidsregio (van 16 mei 2013)
komt hiermee te vervallen.
Deze overeenkomst heeft raakvlakken met de overeenkomst die is gesloten met de
Alrijne Verpleging & Verzorging, eveneens onderdeel van Alrijne Zorggroep.
LUMC maakt onderdeel uit van het Traumacentrum West, samen met Haga Locatie
Leyweg en HMC Westeinde; de level 1 ziekenhuizen in de traumaregio West.
Groene Hart Ziekenhuis (level 2)

Bij calamiteiten in de andere onderdelen van Alrijne Zorggroep, te weten de locaties
Alphen aan den Rijn en Leiden en Verpleging en Verzorging (Verpleeghuis
Leythenrode te Leiderdorp, Verpleeghuis Oudshoorn) waar patiënten met een
zorgindicatie langer dan 24 uur verblijven (zgn. locaties met een WTZi-erkenning),
faciliteert de hoofdlocatie Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp in eerste instantie om de
calamiteit op te lossen.

Doelen
-

Art 3

Uitwerking

De GHOR voert de coördinatie, aansturing en regie van de
geneeskundige hulpverlening tijdens een ramp;
De GHOR adviseert overheden en organisaties op dit gebied;
De ziekenhuizen bereiden zich voor op verantwoorde zorg bij rampen en
crises

-

-

Coördinatie en regie van de GHOR hebben tot doel de capaciteitsverschillen in
zorgvraag en zorgaanbod zo (snel mogelijk) te verminderen en naar een normaal
niveau te brengen.
Een grootschalig incident wordt ook op regionaal niveau geëvalueerd door de GHOR.
Het ziekenhuis verleent haar medewerking aan de evaluatie.
De resultaten van een regionale evaluatie worden door de GHOR aan het ziekenhuis
teruggekoppeld.

De GHOR initieert:
grootschalige alarmering (via de MKA) (zie artikel 9)
opschaling (advies) (zie artikel 10)
coördinatie
informatiemanagement
evaluatie (na een ramp of crisis /oefening waarin GHOR en zorgpartijen
samengewerkt hebben)

Citeertitel
Convenant Veiligheidsregio Hollands Midden – ziekenhuizen.

Dit convenant vervangt het convenant dat op 16 mei 2013 tussen partijen gesloten is.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Wettelijke grondslag

Uitwerking

Wet veiligheidsregio’s (Wvr)

-

op basis van de WVr, artikel 33, lid 1, de zorgaanbieders die een rol hebben binnen
de geneeskundige hulpverlening in opgeschaalde situaties,

-

-

op basis van de WVr, artikel 33, lid 2, de VR en de zorgaanbieders die een rol
hebben binnen de geneeskundige hulpverlening in opgeschaalde situaties,
deze afspraken op basis van het Besluit Veiligheidsregio’s, artikel 5.1,
het ziekenhuis op basis van de WTZi, Beleidsregel 4.1, verantwoorde zorg dient te
leveren,
het bestuur van de veiligheidsregio, op basis van de Wet Publieke Gezondheid art.
6 lid 2
het ziekenhuis op basis van de WTZi, Beleidsregel 4.1,

Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)

-

Wet Publieke Gezondheid (Wpg)

-

Uitvoeringsbesluit (of Algemene maatregel van Bestuur (AMvB)) Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
Artikel 6, Lid 1 De verwerking is alleen rechtmatig indien de volgende
voorwaarden is voldaan:

Artikel 9, verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens,
afhankelijk van het type persoonsgegevens dat uitgewisseld wordt

De GHOR bewaakt conform de toelichting op de Wvr, namens het bestuur VRHM
de mate van voorbereiding van zorginstellingen en hun planvorming,
Overigens rusten nu op grond van de beleidsregels WTZi en straks op grond van
een AMvB Wkkgz verplichtingen op zorgaanbieders die deelnemen aan het
regionaal overleg acute zorgketen.
• art 6 Sub a. Toestemming: De betrokkene (dit is degene op wie de gegevens betrekking
hebben) heeft voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming gegeven voor de
verwerking van zijn gegevens voor één of meerdere doelen.
• art 6 Sub d. Vitaal belang: De gegevensverwerking is noodzakelijk om de vitale
belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
• art 6 Sub e. vervulling van een taak van algemeen belang
Zie ook Uitvoeringswet AVG (aanpassingen door NL wetgever) waarin in UAVG artikel
30.3(a) het volgende wordt gesteld:
Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel h, van de verordening, is het verbod om
gegevens over gezondheid te verwerken niet van toepassing indien de verwerking
geschiedt door: a. hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of
maatschappelijke dienstverlening, voor zover de verwerking noodzakelijk is met het oog

Ziekenhuis lijst behorend bij convenant Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) – Ziekenhuizen, art. 15 (oktober 2018)
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de nodige maatregelen treffen met het oog op hun taak en de voorbereiding
daarop;
de GHOR kan het ziekenhuis daarbij adviseren en ondersteunen;
schriftelijke afspraken maken over de inzet van de zorgaanbieders bij de uitvoering
van hun taak en de voorbereiding daarop;
procedures bevatten die worden gevolgd bij een ramp of crises,
ook betreffende het zorgaanbod in geval van zware ongevallen en crises en rampen
(zogenaamde opgeschaalde situaties);
verantwoordelijk is voor de voorbereiding op en de bestrijding van grootschalige
infectieziekte-uitbraken
zich door middel van een rampenopvangplan voorbereidt op de inzet in
opgeschaalde situaties en dit plan afstemt met de directeur Publieke Gezondheid
(DPG);
en informeert het bestuur periodiek hierover.

Als het mogelijk is, moet het ziekenhuis toestemming vragen aan het slachtoffer of de
wettelijke vertegenwoordiger om persoonsgegevens te verstrekken aan de
veiligheidsregio.
Als dit niet mogelijk is, mag het ziekenhuis de gegevens verstrekken op basis van
veronderstelde toestemming. Zie artikel 11 convenant.

op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene dan wel het beheer van de
betreffende instelling of beroepspraktijk;
Art 5

Voorbereiding

Overleggen

Ten behoeve van de voorbereiding op de taken bij een ramp of crisis wordt
door partijen deelgenomen aan overleg dat tot doel heeft samenwerking in de
voorbereiding van de zorginstellingen en de aansturing van de GHOR bij een
ramp of crisis gezamenlijk uit te werken.

-

ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg)
Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft als ziekenhuis waarvan het
Traumacentrum West onderdeel is, de wettelijke taak het ROAZ te initiëren. Aan dit
overleg neemt het bestuurlijk niveau deel van de partijen die een rol in de acute zorg
hebben, en de GHOR

Zie convenant waarin de samenwerking voor verdere operationalisering van het
ROAZ zal bekrachtigd wordt (Convenant Netwerk Acute Zorg regio West (NAZW)26 maart 2018)

-

Overleg Witte ketenpartners - GHOR
Het overleg heeft als doel de voorbereiding op de rampenbestrijding van individuele
ziekenhuizen te bevorderen, alsmede de onderlinge samenwerking tussen de
ziekenhuizen onderling, en met andere ketenpartners voor acute opgeschaalde zorg
en de GHOR.
Overleg op dit niveau kan gecombineerd zijn met overleg op ROAZ niveau –
themagroep crisisbeheersing.
Bestuurlijk overleg
De ziekenhuizen nemen deel aan het Platform GHOR, dat geïnitieerd wordt door de
GHOR HM. In het Platform GHOR zijn de bestuurders van de acutezorgketenpartners vertegenwoordigd.

De ziekenhuizen nemen deel aan het Overleg Witte ketenpartners – GHOR, dat door
de GHOR wordt geïnitieerd. Aan dit overleg nemen deel: crisis/ZiROP coördinatoren
van de ziekenhuizen en vertegenwoordigers van ketenpartners die een rol hebben in
de acute (opgeschaalde) zorg; beleidsmedewerker van de GHOR.

-

Art 6

Informatiemanagement in de voorbereidingsfase
Ten behoeve van de informatievoorziening ten tijde van een grootschalig
incident wordt gebruik gemaakt van de webapplicatie GHOR4all.

Dreiging of aanslag
Dreiging
De ACGZ / de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) informeert de Raden
van Bestuur van ziekenhuizen, algemeen manager RAV en directies van de
Huisartsenposten en maakt concrete afspraken.
Aanslag
Een terroristische aanslag vraagt directe hulpverlening en zorg voor
slachtoffers, zodra deze onder de gegeven omstandigheden verantwoord
geleverd kan worden. De verwachting is dat de zorgvraag het zorgaanbod zal
overstijgen. Bovenregionaal wordt samengewerkt om die capaciteit op te
vangen.
Terrorisme (externe crisis): Terrorisme is het plegen van of dreigen met
geweld gericht op mensen of tegen de maatschappij.
Terrorismegevolgbestrijding (TGB): Het optreden van de hulpdiensten en
zorginstellingen om de gevolgen van een aanslag voor slachtoffers zo veel
mogelijk te beperken.

Art 7

Art 8

Integraal crisis/continuïteitsplan en
regionaal crisisplan
Bij nieuw te ontwikkelen plannen of wijzigingen van reeds bestaande
plannen voor de risico- en crisisbeheersing, betrekken en informeren
partijen elkaar. Partijen zijn verantwoordelijk voor de wijziging,
implementatie en borging van de plannen in de eigen organisatie;
Conform de WTZi beleidsregel 4.1 ‘Voor bereiding op opgeschaalde
hulpverlening’ stemt het ziekenhuis haar totale voorbereiding op rampen
en crises af met de DPG.

Het Platform GHOR heeft de functie van adviseur voor de DPG waartoe ook care
zorginstellingen uitgenodigd zijn.

De GHOR gebruikt basisinformatie uit NHG (Nederlands Handelsregister). De applicatie
geeft een actueel overzicht van de geografische ligging van het ziekenhuis en
contactgegevens crisisorganisatie.

De GHOR onderhoudt en beheert GHOR4all. Het ziekenhuis verstrekt (verdere)
gevraagde gegevens.

Zorginstelling:
- Het bieden van optimale zorg gegeven de omstandigheden - ZiROP is leidend
- Voorkomen (onnodige) onrust door het zo snel en goed mogelijk informeren van
medewerkers, patiënten en verwanten.
Wanneer er schaarste is vanwege de medische behandelcapaciteit dan wordt de
aanpassing van de triagecriteria gedaan aan de poort van de Spoedeisende Hulp (SEH)

GHOR:
GHOR is opgeschaald (GRIP-Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings
Procedure) - contacten met ziekenhuis over knelpunten van het patiënten
aanbod en/of reguliere zorg
Regiogrensoverschrijdende coördinatie met behulp van de Meldkamer
Ambulancezorg (medische transportcapaciteit en -behandelcapaciteit)
Afwijkende afspraken gewondenspreiding (T1 blijven zo veel mogelijk in de
regio)
Afstemming tussen DPG en ziekenhuizen over verdeling van schaarste.

Uitgangspunten
Zo veel mogelijk voortzetting van de reguliere zorg, afgezien van enkele gerichte (veiligheids) maatregelen.
Voor inschattingen over de eigen veiligheid worden uitgangspunten /aanwijzingen van de politie gevolgd.
GHOR en ziekenhuis houden zich aan de afspraken als het gaat om het eventueel verstrekken van patiëntinformatie aan politie en anderen.
De zorginstelling informeert medewerkers op basis van need to know en houdt er rekening mee dat sommige (overheids) informatie geheim is en niet mag worden gedeeld.
Zolang de zorginstelling bereikbaar is, is deze ook open
Het ziekenhuis blijft ook tijdens een ramp zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van verantwoorde zorg en de veiligheid van de patiënten en medewerkers.
Net als in een reguliere situatie kan het zijn dat er sprake is van ‘begeleiding/bewaking’ van een gewonde dader.
Triage zelfverwijzers: blijven binnen Spoed Eisende hulp (SEH) - indien de Huisartsenpost (HAP) open is kan deze de reguliere SEH patiënten zien en zo mogelijk
behandelen. De ziekenhuizen maken hier zelf afspraken over met de HAP.
Indien communicatie via gebruikelijke kanalen niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van de Nood Communicatie Voorziening (NCV).

Alrijne Ziekenhuis, LUMC en Groene Hart ziekenhuis hebben elk een Integraal
crisis/continuïteitsplan dat regelmatig op onderdelen beoefend en geactualiseerd wordt.
Het crisis/continuïteitsplan omvat ten minste de volgende items: sluiting van (delen van)
de locatie; groot aanbod patiënten; evacueren patiënten; tekort aan personeel; uitval
nutsvoorzieningen, apparatuur en/of ICT middelen; logistieke stagnatie; uitbraak
infectieziekten. Het ZiROP is een onderdeel van dit continuïteitsplan.

Opleiden trainen en oefenen
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‘Borging van spreiding en bereikbaarheid acute zorg’ valt binnen de opdracht van het
ROAZ/NAZW.

In het NAZW / ROAZ is door de ziekenhuizen in de Veiligheidsregio Hollands
Midden een gezamenlijk OTO-jaarplan opgesteld. Dit plan richt zich op het
ontwikkelen en borgen van vaardigheden van de bij de rampenbestrijding
betrokken sleutelfunctionarissen in de ziekenhuizen. Dit gebeurt door het
jaarlijks aanbieden van opleidingen, trainingen en oefeningen.
Art 9

Melding en alarmering
Alarmering van het Ziekenhuis door GHOR

Alarmering van GHOR door Ziekenhuis

Art 10

- Ten tijde van een ramp of groot incident vindt de communicatie en afstemming
tussen het ziekenhuis en de GHOR over de operationele verloop / afwikkeling van
de ramp of crisis plaats in het overleg tussen de ACGZ en de voorzitter van het
crisisbeleidsteam van het ziekenhuis.
- Ingeval het ziekenhuis het ZIROP niet in werking stelt, informeert de GHOR namens de DPG - het dienstdoend lid van de Raad van Bestuur over het incident,
of de dienstdoend chirurgen.

Wanneer er een ramp of crisis plaatsvindt binnen het Ziekenhuis, waarbij de gevolgen van
de ramp effect hebben buiten het Ziekenhuis, of de ramp dermate groot is dat
ondersteuning door de GHOR is gewenst, informeert het dienstdoend lid van de RvB of
hoogst aanwezige leidinggevende binnen het Ziekenhuis, via of door tussenkomst van de
MKA, de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ).

Acties die nodig zijn om de continuïteit van verantwoorde zorg en de veiligheid van de
patiënten en medewerkers te waarborgen, worden door het ziekenhuis zelf uitgevoerd
(bijvoorbeeld het inschakelen van extra personeel).
Indien gewenst kan de GHOR hierbij adviseren, coördineren en ondersteunen.

Informatiemanagement (Voldoen aan NEN 7510)
Eisen voor het aanleveren van 'data' (persoonsgegevens) van in een
ziekenhuis behandelde slachtoffers van ramp of crisis)
a) van ziekenhuis naar GHOR en
b) van GHOR naar backoffice SIS
De DPG is verantwoordelijk voor:
•
Een zo spoedig mogelijke melding bij het ziekenhuis dat er sprake is
van een crisis waarvoor hij slachtofferinformatie wil ontvangen van het
ziekenhuis
•
Een correcte ontvangst, verwerking en opslag van de
slachtofferinformatie
•
De informatievoorziening aan het openbaar bestuur en de
hulpverleningspartners
De RvB van Bestuur van het ziekenhuis is verantwoordelijk voor:
•
Een herkenbare registratie van slachtoffers die betrokken zijn bij de
crisis
•
Het zo spoedig mogelijk doorgeven van een slachtofferbeeld (aantal
opgevangen slachtoffers, algemene beschrijving letsel en soort
patiënten, aantal niet-geïdentificeerde patiënten, aantal in het
ziekenhuis overleden patiënten)
•
(indien gevraagd) het zo spoedig mogelijk doorgeven van de
beschikbare slachtoffergegevens van opgenomen / behandelde (niet
zelfredzame) slachtoffers (per patiënt voornaam, achternaam,
geboortedatum, geslacht, (nationaliteit), opvanglocatie, wijze van
identificatie, verwanten geïnformeerd of niet)
•
doorgeven van substantiële wijzigingen (overlijden, aanvullende
informatie ten behoeve van identificatie)

Art 12

Wanneer er een ramp of crisis plaatsvindt buiten het Ziekenhuis, waarbij het ziekenhuis te
maken krijgt met de gevolgen van het incident, alarmeert de Meldkamer Ambulancezorg
(MKA) terstond de afdeling SEH van het ziekenhuis volgens de ‘procedure rampmelding

Taken en verantwoordelijkheden tijdens een ramp
Taken en verantwoordelijkheden van het ziekenhuis

Art 11

Het eigen opleidingsplan van de ziekenhuizen is (deels) onderdeel van het gezamenlijke
NAZW/ROAZ OTO-jaarplan.

Gewondenspreiding
Het gewondenspreidingsplan op basis van levelindeling (combinatie van
mono of multipele letsels en de waarde van de revised trauma score' (RTS))
en traumaprofielen geeft de theoretische behandelcapaciteit van een
ziekenhuis.

-

-

-

De GHOR vraagt de ziekenhuizen om slachtofferinformatie conform de
‘Werkafspraken slachtofferinformatie witte ketenpartneroverleg definitief 2013-05-16
actualisatie 2018-06-15’
De ziekenhuizen versturen de slachtoffergegevens via ZorgMail (NEN 7510) naar de
GHOR.
Het ziekenhuis is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 sub 7 AVG.
De GHOR verstuurt de gegevens via ZorgMail naar de SIS backoffice.
Voor het slachtofferbeeld ontvangt de GHOR gegevens die niet herleidbaar zijn
naar een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, algemene
persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1
AVG. Onder verantwoording van de Directeur Publieke Gezondheid verwerkt de
GHOR de gegevens tot een slachtofferbeeld dat niet herleidbaar is tot individuele
betrokkenen (AVG artikel 4 sub 2).

-

De gegevens van behandelde (T3) slachtoffers zijn niet noodzakelijk voor het proces
slachtofferinformatie (SIS (slachtofferinformatie-systematiek). Als deze gegevens in
een later stadium nodig zijn voor een nazorg traject worden deze door de GHOR
alsnog opgevraagd, waarbij het ziekenhuis toestemming voor gegevensverstrekking
aan derden bij de patiënt vraagt.

-

Wanneer bij het ziekenhuis de maximale opvangcapaciteit is bereikt, geeft
ziekenhuis dit door aan Meldkamer Ambulancezorg, zodat de meldkamer de
spreiding van patiënten hierop aan kan passen.
De ziekenhuizen gebruiken hiervoor hert Acuut Zorgportaal.

-
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-

SIS de blauwdruk; Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 12 mei 2017

-

De GHOR is verwerker in de zin van de AVG, de veiligheidsregio
verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het proces SIS.

-

Artikel 5 AVG, lid 1 sub b bepaalt dat persoonsgegevens voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven doelen en gerechtvaardigde doeleinden worden
verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden
onverenigbare wijze worden verwerkt.

Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over
slachtofferinformatie bij rampen en crises Versie 1.3, 6 december 2012 (wordt
geactualiseerd)

De RAV’en binnen de Traumaregio West zijn verantwoordelijk voor het opstellen en
implementeren van het gewondenspreidingsplan.

Art 13

Gezamenlijke communicatie
Geen bijzonderheden

Art 14

Medicijnverstrekking door de ziekenhuisapotheek

De werkwijze is als volgt:

De GHOR kan een beroep doen op de zieken huisapotheek voor
medicijnverstrekking in opvanglocaties door de ziekenhuisapotheek

-

-

Art 15

Partijen evalueren 2 jaarlijks gezamenlijk de specifieke lijst en actualiseren deze indien
nodig; hiervoor is geen herziening van het convenant nodig.

-

Het betreft reguliere ‘huis-tuin-en-keuken’ medicatie in kleine hoeveelheden.
Omdat de medicijnen worden verstrekt in een ziekenhuisverpakking, zijn ze niet
voorzien van een bijsluiter.
De GHOR regelt middels een koerier dat de medicijnen bij de
ziekenhuisapotheek worden gehaald en naar de opvanglocatie worden
gebracht.

De Veiligheidsregio / GHOR neemt het initiatief tot het uitwerken, bijhouden en
evalueren van de lijst.

Kosten
Behoeft geen nadere toelichting

Art 17

-

Uitwerkingsvoorstellen
De Ziekenhuis lijst toelichting ‘Convenant VRHM – ziekenhuizen’

Art 16

De ACGZ informeert zijn/haar contactpersoon binnen het crisisteam van het
ziekenhuis, of – indien er geen crisisteam is ingericht – het dienstdoend lid van de
Raad van Bestuur van het ziekenhuis, dat er een beroep wordt gedaan op de
ziekenhuisapotheek.
De contactpersoon informeert de ziekenhuisapotheek volgens de interne procedure
van het ziekenhuis.
In de (door de gemeente tijdens een ramp of crisis aangewezen) opvanglocatie
schrijft de (huis-)arts een recept uit.

Geen activiteiten noodzakelijk

Inwerkingtreding en looptijd
Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in het
convenant, wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de overige
partijen.

Iedere vier jaar, of eerder indien hiertoe aanleiding is, wordt de actualiteitswaarde van het
convenant door de partijen beoordeeld.
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De GHOR bewaakt het proces.

Werkafspraken slachtofferinformatie Ziekenhuizen / Huisartsenposten en GHOR
Samenvatting
1.1

Doel slachtofferinformatie

Het primaire doel van slachtofferinformatie is het met elkaar in contact brengen van de gewonde slachtoffers en hun verwanten.
Het openbaar bestuur heeft bij een ramp of crisis voor de uitvoering van zijn taken behoefte aan informatie over slachtoffers die als gevolg van een ramp of
crisis zijn opgevangen in het ziekenhuis. Het openbaar bestuur heeft die informatie nodig om:
- De omvang van de ramp of crisis en de inzet van de hulpverlening te kunnen overzien en coördineren;
- De bevolking te kunnen informeren over de ernst van de situatie en de verwachtingen voor de komende periode;
- Verwanten te kunnen informeren over de verblijfplaats van slachtoffers;
- Nazorg te kunnen bieden aan getroffenen;
- De betrokkenheid van het openbaar bestuur te tonen aan de bevolking en te laten zien dat zij er alles aan doet om het leed en de schade te beperken.
De informatie is belangrijk in de acute fase van een ramp of crisis, maar vaak ook nog in de periode daarna.

1.2

Afspraken met ziekenhuizen en huisartsenposten in de veiligheidsregio Hollands Midden

Informatie over slachtoffers wordt op verzoek van de Directeur Publieke Gezondheid verstrekt door het ziekenhuis / of huisartsenpost in overeenstemming
met de doelen en voorwaarden die zijn beschreven in de ‘Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie 1.
De sectie GHOR (de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) neemt namens de Directeur Publieke Gezondheid contact op met het ziekenhuis / de
huisartsenpost.
Het dienstdoend lid van de Raad van Bestuur / de Directeur of de voorzitter van het Crisisbeleidsteam zijn de eerste contactpersoon voor de GHOR binnen de
zorginstelling en geven opdracht aan hun medewerkers slachtofferinformatie te verzamelen en deze aan de GHOR ter beschikking te stellen.
Deze contactpersoon is 24/7 bereikbaar voor de sectie GHOR, dus ook als er geen crisissituatie (meer) is. In de werkafspraken is voorzien in een “call-back”
procedure met de GHOR om te voorkomen dat onbevoegden (media) via deze lijn informatie kunnen ophalen. In dit document wordt de werkwijze verder
beschreven, waarmee uitwerking gegeven wordt aan de schriftelijke afspraken met de ziekenhuizen / huisartsenposten in de convenanten die de
GHOR/veiligheidsregio Hollands Midden met deze ketenpartners heeft.
1

Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises - Versie 1.3, 6 december 2012 vastgesteld door Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Veiligheidsberaad, Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen,
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Inspectie voor de Gezondheidszorg, GGD Nederland en GHOR Nederland.
De handreiking wordt geactualiseerd op basis van de AVG. De herziene handreiking zal worden toegevoegd aan de bijlage bij het Convenant VRHM – Ziekenhuizen Hollands Midden.
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1.3

Kaders voor afspraken over slachtofferinformatie

Bij het verzamelen van informatie kunnen wettelijke beperkingen optreden. Deze hebben betrekking op geheimhouding rond privacy gegevens, medisch
beroepsgeheim of strafrechtelijke informatie. De GHOR hanteert bij het verzamelen en uitwisselen van slachtofferinformatie de kaders die in de ‘ Handreiking
afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises; Versie 1.2, 18 oktober 2012’ zijn gesteld.
De GHOR geeft in de werkafspraken duidelijk aan met welk doel de informatie wordt gebruikt, als deze van een zorginstelling ontvangen is, nl voor een
slachtofferbeeld of voor slachtofferinformatie.
Slachtofferbeeld
De Directeur Publieke Gezondheid (of namens hem de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg; ACGZ) stelt op basis van de informatie van de
ziekenhuizen /huisartsenposten en de meldkamer ambulancezorg een slachtofferbeeld op ten behoeve van de hulpverlening en de publieksinformatie.
De Directeur Publieke Gezondheid zorgt ervoor dat de informatie in het slachtofferbeeld niet herleidbaar is tot individuele slachtoffers.
Het slachtofferbeeld dat wordt samengesteld door de Directeur Publieke Gezondheid bestaat, voor zover de informatie bekend is, uit:
 Het aantal slachtoffers dat is opgenomen / behandeld in ziekenhuizen
 Het aantal slachtoffers dat in of op weg naar ziekenhuizen is overleden
 Het aantal niet-geïdentificeerde slachtoffers dat is opgenomen of overleden in het ziekenhuis
 Een algemene beschrijving van de ernst van de verwondingen
 Een algemene beschrijving van het type slachtoffers (kinderen, ouderen, mannen, vrouwen, Nederlanders, andere nationaliteiten)
 Eventuele andere voor de specifieke situatie relevante informatie (voor zover die niet herleidbaar is tot individuele slachtoffers)
Alle betrokken ziekenhuizen/ huisartsenposten (en Meldkamer Ambulancezorg) leveren daarvoor de benodigde informatie ten aanzien van de slachtoffers die
bij hen zijn opgevangen aan de Directeur Publieke Gezondheid.
Slachtoffergegevens2
Tot individuen herleidbare gegevens worden verzameld met een aantal doelen: identificatie en verwanteninformatie, nazorg, schadeafhandeling,
opsporingsonderzoek en evaluatie & onderzoek. Persoonsgegevens die door het ziekenhuis worden geleverd (waarvan mogelijk een gedeelte op
basis van veronderstelde toestemming van de patiënt) mogen alleen gebruikt worden voor verwanteninformatie en nazorg. Voor gebruik van deze
gegevens voor de andere doelen is altijd uitdrukkelijke toestemming nodig van de patiënt of de wettelijke vertegenwoordiger.
De gegevens die worden uitgewisseld met het openbaar bestuur bevatten nooit specifieke medische informatie over de aandoeningen van individuele
patiënten. De enige individuele medische informatie die het ziekenhuis verstrekt aan het openbaar bestuur is het gegeven dat iemand is opgevangen in het
ziekenhuis. Ten behoeve van nazorg is het wel mogelijk dat de behandelaar in het ziekenhuis informatie overdraagt aan de huisarts.

2

Intentieverklaring SIS GGD GHOR Nederland dd.20-04-2014) en Aanvulling contract GGD GHOR NL-IFV dd. 15 januari 2016.
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De slachtoffergegevens van opgenomen / behandelde (niet zelfredzame) slachtoffers die worden verzameld door of namens de Directeur Publieke
Gezondheid bestaan (indien beschikbaar) uit:
 persoonsgegevens (namen, geboortedatum, geslacht, nationaliteit)
 opvanglocatie
 wijze van identificatie (bevestigd door patiënt of op basis van identiteitsbewijs)
 verwanten geïnformeerd of niet (en eventueel wie)
Indien er geen of weinig persoonsgegevens beschikbaar zijn geeft het ziekenhuis ten behoeve van identificatie fysieke kenmerken van de patiënt door aan de
Directeur Publieke Gezondheid of direct aan de ‘backoffice slachtofferinformatie’ van SIS landelijk die zich, namens de gemeente waar het incident heeft
plaats gevonden, bezighoudt met identificatie van slachtoffers en hereniging van slachtoffers met verwanten. Het gaat dan bijvoorbeeld om geschatte lengte
en leeftijd, huidskleur, kleding, tatoeages en piercings en andere opvallende kenmerken. De persoonsgegevens kunnen anders dan voor verwanteninformatie
voor nazorg gebruikt worden, indien mogelijk met uitdrukkelijke toestemming, anders met veronderstelde toestemming (bijlage B van de Handreiking).

1.4

Afspraken slachtofferinformatie in de veiligheidsregio Hollands Midden

Op de volgende pagina’s worden de afspraken samengevat. Bij een incident met veel slachtoffers wordt door Team Bevolkingszorg van de betreffende
gemeente(n) het proces SIS3 voor het registreren van de slachtoffers (Besluit VR, art. 2.1.3). opgestart. SIS zorgt ervoor dat verwanten die bij een incident op
zoek zijn naar hun naaste snel en zorgvuldig geïnformeerd worden over de verblijfplaats van de verwant.
De GHOR zal niet tot personen herleidbare informatie (aantallen, aard / zwaarte verwondingen) delen met het openbaar bestuur / de burgemeester van de
gemeente waar het incident plaats heeft gevonden.

1.5

Wijze van uitwisselen

De GHOR HM maakt afspraken om de informatie via een veilige verbinding (secure mail4) uit te kunnen wisselen. Om bij een SIS-incident op veilige wijze
slachtoffergegevens van ziekenhuizen te kunnen toesturen aan de backoffice SIS, maakt de sectie geneeskundige zorg gebruik van een ZorgMail Secure emailaccount.

1.6

Contact met de GHOR

Het ziekenhuis / de huisartsenpost kan contact krijgen met de GHOR via de telefoonnummers die op het invulformulier gegevens staan. Te allen tijde kan
een dienstdoend lid van de Raad van Bestuur / een Directeur of een voorzitter van het Crisisbeleidsteam via de meldkamer ambulancezorg contact
zoeken met de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) of de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg. Dit kan door 112 te bellen en te vragen de DPG /
ACGZ op te roepen. Een tweede mogelijkheid is dit zelfde verzoek rechtstreeks aan de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) te doen via 088-2463462.

3

Slachtoffer Informatie Systematiek of ook Sneller Informatie Slachtoffer
Mede naar aanleiding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wijzigt ZorgMail de inlogmethode op haar webapplicaties. Vanaf 1 juli 2018 kunnen gebruikers alleen nog
inloggen met een Passage ID.
4
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Werkafspraken bij inzet GHOR met verzoek uitwisseling slachtoffergegevens
Invulformulier gegevens
1. De sectie GHOR belt het centrale toegangsnummer van het ziekenhuis of huisartsenpost en vraagt naar [1 e contactpersoon] 5
2. Laat zich doorverbinden met de eerste contactpersoon;
3. Meldt zich met:
Naam:
Functie:
Wil graag terug gebeld worden op:
Terugbel nummer kan ook worden opgenomen door:
4. Informatie over incident
GRIP:
Aard en omvang incident:
Verzoekt om gegevens slachtoffers:
5. Maak vervolg afspraak.
De GHOR wordt teruggebeld op telefoonnummer:

071 2073060

of

071 2073030 of

071 2073090

Indien gewenst vul hier een verificatiewoord in:
verificatiewoord GHOR
Verificatie kan plaats vinden door:
verificatiewoord contactpersoon zorginstelling
De verzamelde gegevens worden naar de GHOR gestuurd via de mail: ghorhmsi@zorgmail.nl
Voor de ketenpartners zijn mailadressen eindigend op @zorgmail.nl beschikbaar: AlrijneZiekenhuisLeiderdorp, AlrijneZiekenhuisLeiden,
doktersdienstduinenbollenstreeksi, groenehartziekenhuissi, hapmiddenhollandsi, lumcsi, samenwerkendehuisartsendienstenrijnlandsi.
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Gewenste gegevens (toelichting)
1.2

Op te vragen gegevens (door de ziekenhuizen)
Gegevens slachtoffers

staat
slachtoffer

achternaam

voorvoegsel(s)

Landelijke standaard voor het opvragen van gegevens t.b.v. SIS.
Minimale gegevensset voor SIS
Gegevens
slachtoffers
ziekenhuis
toesta
nd
slacht achter voorvoe voorlet roepn gesl geboorte bijzonder is verwant
offer naam gsel(s)
ter(s)
aam acht datum
heden
geinformeerd
Gewond /
Overleden
Gegevens verwant
achternaam verwant

voorletter(s) verwant

telefoon 1 verwant

voorletter(s)

roepnaam

geslacht

geboortedatum

Gegevens
verwant

achternaam
verwant

voorletter(s)
verwant

telefoon 1
verwant

telefoon 2 verwant
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telefoon 2
verwant

bijz

Werkwijze uitwisselen informatie slachtoffers tussen ziekenhuizen, huisartsenposten en GHOR in Hollands Midden.
1. De sectie GHOR belt het centrale toegangsnummer van het ziekenhuis of huisartsenpost en vraagt naar [1 e contactpersoon]
2. Laat zich doorverbinden met de eerste contactpersoon;
3. Meldt zich met: naam, functie en telefoonnummer
GRIP….
Aard en omvang incident
Verzoek om gegevens slachtoffers;
4. Maakt vervolg afspraak.

ZIEKENHUIZEN
Bereikbaarheidsgegevens voor de GHOR
(1e contactpersoon)

Tijdens een incident;
het ZIROP is opgestart

Tijdens een incident;
het ZIROP is niet opgestart

Na een incident
(na afschaling)

LUMC
Dienstdoend lid Raad van Bestuur/
Voorzitter crisis beleidsteam

Dienstdoend lid Raad van Bestuur /
Voorzitter crisis beleidsteam

Dienstdoend lid Raad van Bestuur

Dienstdoend lid Raad van Bestuur

Dienstdoend lid Raad van Bestuur

Dienstdoend lid Raad van Bestuur

Dienstdoend lid Raad van Bestuur /
Voorzitter crisis beleidsteam /
dienstdoend chirurg

Dienstdoend lid Raad van Bestuur

Dienstdoend lid Raad van Bestuur

Tijdens een incident;
het HAROP is opgestart

Tijdens een incident;
het HAROP is niet opgestart

Na een incident (na afschaling)

Directeur of diens plaatsvervanger.

Directeur of diens plaatsvervanger

Directeur of diens plaatsvervanger

Voorzitter Crisisteam of

Directeur of diens plaatsvervanger

Directeur of diens plaatsvervanger

GHZ
Dienstdoend lid Raad van Bestuur/
Voorzitter crisis beleidsteam
Alrijne Leiderdorp
Dienstdoend lid Raad van Bestuur Dienst/
Voorzitter crisis beleidsteam / Dienstdoend
chirurg
Alrijne Leiden
Zie crisisorganisatie Alrijne Leiderdorp
HUISARTSENPOSTEN
Bereikbaarheidsgegevens voor de GHOR

SHR
Directeur of diens plaatsvervanger,

Dienstdoend lid Raad van Bestuur /
Voorzitter crisis beleidsteam
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HAP MH
Directeur of diens plaatsvervanger
Via de bereikbaarheidsdienst
Dokters Dienst Duin- en Bollen (DDDB)
Consultarts of coördinerend assistente via
HAP IJsselland
Onderdeel van Centrale Huisartsenposten Rijnmond
(Alleen gemeente Nieuwerkerk)

crisis coördinator

Collegiaal overleg via consultarts of
coördinerend assistente

Collegiaal overleg via consultarts of
coördinerend assistente

Collegiaal overleg via consultarts of
coördinerend assistente

Dienstdoende Algemeen Commandant Geneeskundige zorg Rotterdam Rijnmond via Meldkamer Rotterdam
Rijnmond
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B.6

1. Samenvatting voorstel
Vaststelling beleid informatiebeveiliging
Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 8 november het beleid informatiebeveiliging van de
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) vastgesteld. Dit beleid is richtinggevend en kaderstellend,
het strategische document omschrijft o.a. wat VRHM onder informatiebeveiliging verstaat, welke
doelstellingen het kent, welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd, hoe de risicomanagement
aanpak wordt gehanteerd, hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn belegd en hoe
informatiebeveiliging structureel in een managementcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt geborgd.
Informeren projectmatige implementatie en ambitieniveau
VRHM informeert het Algemeen Bestuur hierbij tevens over de projectmatige aanpak van de
implementatie waarin het beleid tactisch en operationeel wordt vormgegeven, en over het
ambitieniveau. Hiervoor is een projectgroep en een stuurgroep ingericht.

2. Algemeen
Onderwerp:

Beleidsinformatiebeveiliging
Veiligheidsregio Hollands
Midden

Opgesteld door:

Afgestemd met:

Marijn Riemens,
afdelingshoofd
Informatiemanagement
/ CISO VRHM
DT, stuurgroep
informatiebeveiliging
VRHM
29 november 2018

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

B.6

Bijlage(n):

Portefeuille:

H.J.J. Lenferink (DB)
H. Zuidijk (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Sinds 2017 is VRHM bezig om structureel meer aandacht aan informatiebeveiliging te besteden. In
het Veiligheidsberaad is in 2016 besloten dat alle Veiligheidsregio’s binnen een paar jaar flink moeten
groeien in de volwassenheid van de mate waarin de betrouwbaarheid van hun informatievoorziening
is geregeld. Hiertoe is een Auditkader Informatiebeveiliging Veiligheidsregio’s vastgesteld waaraan de
Veiligheidsregio’s dienen te voldoen. Het informatiebeveiligingsbeleid is onderdeel van het geheel
aan informatiebeleid van de VRHM en omvat de gehele informatievoorziening binnen de VRHM; de
gegevensverzamelingen, de documenthuishouding, de applicaties en technische ICT-infrastructuur.
Werkingsgebied
Het werkingsgebied van dit beleid beperkt zich tot de VRHM als Gemeenschappelijke Regeling. De
RDOG kent haar eigen informatiebeveiligingsbeleid, dat ook geldt voor de GHOR en voor andere
partners zoals de Politie en haar organisatieonderdelen (zoals de GMK). Op basis van het VRHM

beleid worden wel afspraken gemaakt met de benoemde partners om tot veilige gegevensverwerking
te komen.
Landelijk traject
Met dit beleid wordt een belangrijke stap gezet in het gestructureerd en risicogericht veiliger maken
en houden van de informatievoorziening binnen VRHM. Het landelijke spoor dat vanuit het
Programmaplan Informatievoorziening en het Veiligheidsberaad is aangegeven (hierin is
Informatiebeveiliging één van de speerpunten) wordt hiermee door VRHM gevolgd.
Projectmatige implementatie
Door middel van een projectmatige implementatie aanpak wordt het beleid tactisch en operationeel
vormgegeven. Het project binnen VRHM is gestart per oktober 2017 en heeft een doorlooptijd tot eind
2018. Eind 2018 zal bepaald worden op welke wijze het verbetertraject wordt voortgezet: of in een
voortgezette projectaanpak, of (deels) in de lijnorganisatie belegd.
De resultaten van een uitgevoerde nulmeting en een audit hebben de status van de volwassenheid
van informatiebeveiliging binnen VRHM bepaald. Op basis van nulmeting is een Plan van Aanpak
vastgesteld. Hierin worden concrete activiteiten en producten benoemd, inclusief de
verantwoordelijke uitvoerders en de planning. Ter borging van de management- en verbetercyclus is
een projectleider benoemd en zijn een stuurgroep en rapportagecyclus ingericht. In Q1 2019 vindt
een tweede audit plaats, in de vorm van een collegiale toetsing door een andere Veiligheidsregio,
onder begeleiding van M&I partners, een externe consultancy partij.
Ambitieniveau
In de voornoemde audit is het niveau voor de 32 controls van het Auditkaderkader Informatiebeveiliging binnen VRHM in de meeste gevallen op volwassenheidsniveau 1 of 2 gesteld, in enkele
gevallen op 3. VRHM heeft bij aanvang van het project vastgesteld dat het door het Veiligheidsberaad
vastgestelde ambitieniveau van volwassenheidsniveau 4 voor de kritische systemen van VRHM,
binnen een jaar tijd, niet realistisch is. Dit baseren wij op ervaring en best practices ten aanzien van
overeenkomstige (veranderings-)trajecten.
Het is verder ingegeven door de reorganisatie binnen VRHM, en de significante weerslag die deze
heeft op m.n. de nieuwe wijze van werken binnen de VRHM organisatie; primair is hier de aandacht
en inspanning naar uit gegaan, dit zal de komende periode veelal zo blijven, is de verwachting.
Een “werkend en gedocumenteerd (en kwantitatief beheerd) proces” zoals wordt gevraagd bij een
niveau 4, is voor veel controls in korte tijd niet haalbaar.
Een optimale score bij de audit in 2019 is niet het doel op zich. De te implementeren maatregelen zijn
een middel om het doel te halen, namelijk om Informatiebeveiliging als proces in te richten en VRHM
bewust en bekwaam te maken op dit thema. De continue aandacht en het permanent verbeteren in
dit kader, i.c. de inrichting van een structurele managementcyclus in dezen is het doel. Het
geaccepteerde eigenaarschap door proceseigenaren (integrale management-verantwoordelijkheid)
conform de ingezette procesbenadering na de VRHM organisatiewijziging, zal hieraan bijdragen.
Een wezenlijke gedrags- en cultuurverandering bij management en medewerkers door een uitgebreid
gefaciliteerd ”awareness” programma is vooral de doelstelling.
Realistische aanpak
Binnen het project is daarom de focus gelegd op een adequate verbetercyclus, waarin gestructureerd
en gestaag wordt toegewerkt naar een “gedefinieerde situatie”, die hoort bij een volwassenheids-
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niveau 3. In veel gevallen is het bereiken van een niveau 2 of 3 per 31 december 2018 een doel dat
wél realistisch is.
Huidige status
In opzet zijn veel relevante documenten en procedures die het Auditkader voorschrijft reeds
beschreven of in concept gereed. De planning is dat deze eind 2018 door de stuurgroep
informatiebeveiliging en/of andere relevante VRHM Managementteams (MT’s) of het Directieteam
(DT) zijn vastgesteld.
Te denken valt aan ICT beheer processen (w.o. back-up, continuïteit), Verwerkersovereenkomsten
met leveranciers, de procedure melding datalekken, clean-desk beleid, beleid mobiele apparatuur,
procedures rondom fysieke beveiliging (toegangspassen). Ook worden risicoanalyses in de vorm van
Business Impact Analyses en een uitgebreid “Awareness” programma uitgevoerd.
Belangrijke aandachtspunten zijn de controls m.b.t. de inrichting van een effectief beheerst proces
autorisatiebeheer (toekennen en intrekken accounts voor VRHM applicaties), het ICT logging- en
monitoring proces en de uitvoering van technische audits op systemen en netwerk /infrastructuur
(zgn. pentesten en web vulnerability scans). Onder andere voor deze onderwerpen is de opzet en de
werking nu nog onvoldoende.
Financieel
In de Programmabegroting VRHM 2019 is vastgesteld dat, vooruitlopend op initiële activiteiten als de
eerste nulmeting, risicoanalyses en vervolg statusbepalingen t.a.v. de volwassenheid van
informatiebeveiliging, een structurele investering van 50 K per jaar aan de orde is.
Deze wordt aangewend voor o.a. de implementatie van (technische) ICT maatregelen, w.o.
technische security audits en de verbetering / aanschaf van beheertooling t.b.v. de VRHM
infrastructuur en het netwerk. De inhuur van specifieke expertise en consultancy, ter ondersteuning
van deze implementatie, is ook een kostenpost waar rekening mee wordt gehouden.
Bij de bepaling eind 2018 op welke wijze het verbetertraject wordt voortgezet, wordt, voor zover
mogelijk, een inschatting in de financiële consequenties vastgesteld.
Uit de structurele risicomanagement aanpak binnen VRHM tenslotte, kunnen aanvullend
voorgestelde maatregelen op (kritische) informatie systemen voortvloeien. Hierin zal op voordracht
van de systeem/proceseigenaren een afweging gemaakt worden tot prioritering en mogelijk
aanvullende financiering.
Capaciteit
De projectmatige aanpak van de implementatie is er in de vorm van een ingerichte projectorganisatie
informatiebeveiliging en bestaat uit een projectleider en een viertal projectleden, als stakeholders uit
de VRHM-bedrijfsvoering organisatie (P&O, ICT, Functioneel Beheer en Facilitaire Zaken (w.o.
Inkoop en Contractmanagement). De projectorganisatie komt onder leiding van een externe
projectleider tweewekelijks bijeen om af te stemmen over de voortgang van de implementatie.
De projectleider rapporteert aan de afdelingsmanager Informatiemanagement, dit is de
(gedelegeerde) opdrachtgever namens de VRHM-organisatie, en aan de Stuurgroep
Informatiebeveiliging. Deze bestaat uit de afdelingsmanager Informatiemanagement (senior supplier)
en afgevaardigden (senior users) van de sectoren Risico- en Crisisbeheersing (directeur),
Bedrijfsvoering (directeur) en Brandweerzorg (afdelingsmanager). Binnen de Stuurgroep worden
voorstellen van de projectorganisatie goedgekeurd en vastgesteld.
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Organisatie informatiebeveiliging
De ambtelijke eindverantwoordelijkheid is door het bestuur gemandateerd aan de directeur van
VRHM. De directeur Bedrijfsvoering behartigt namens de directeur als portefeuillehouder het thema
informatiebeveiliging binnen het DT. De Directeur Bedrijfsvoering is aanspreekpunt voor de Chief
Information Security Officer (CISO) en Coördinator Informatiebeveiliging (CIB).
Aandachtspunten/risico’s
Het DT van VRHM heeft bij aanvang van het project vastgesteld dat het door het Veiligheidsberaad
vastgestelde ambitieniveau van volwassenheidsniveau 4 voor de kritische systemen van VRHM niet
realistisch is. Dit baseren wij op ervaring en best practices ten aanzien van overeenkomstige
(veranderings-)trajecten. Het is verder ingegeven door de reorganisatie binnen VRHM, en de
significante weerslag die deze heeft op m.n. de nieuwe wijze van werken binnen de VRHM
organisatie; primair is hier de aandacht en inspanning naar uit gegaan, dit zal de komende periode
veelal zo blijven, is de verwachting. De planning t.a.v. de oplevering van (deel)producten door deze
stakeholders wordt momenteel in sommige gevallen door een verminderde capaciteit en
beschikbaarheid niet altijd gehaald. Binnen het project is daarom de focus gelegd op een adequate
verbetercyclus, waarin gestructureerd en gestaag wordt toegewerkt naar een “gedefinieerde situatie”,
die hoort bij een volwassenheids-niveau 3. Voor veel controls is een niveau 2 of 3 per 31 december
2018 een doel wat wél realistisch is.
Het DT van VRHM heeft onderkend dat het nog niet volledig “compliant” zijn aan het Auditkader
Informatiebeveiliging een risico voor de betrouwbaarheid (in termen van Beschikbaarheid, Integriteit
en Vertrouwelijkheid) van zijn informatiehuishouding en –voorziening kan inhouden.
De kans is aanwezig dat bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden afgelegd, in geval van
informatiebeveiligingsincidenten. Op het gebied van beschikbaarheid kan worden gedacht aan een
applicatie die na uitval niet op tijd hersteld wordt, bij integriteit is het niet kunnen vertrouwen op de
juiste informatie in een applicatie (t.b.v. besluitvorming) een voorbeeld, en bij vertrouwelijkheid kan
worden gedacht aan het niet goed beheren en beheersen van autorisatiemanagement, met als
gevolg een datalek van persoonsgegevens. Het imago van VRHM kan hierdoor worden geschaad.

4. Implementatie en communicatie
Het beleid is bedoeld als richtinggevend, kaderstellend stuk. De tactische en operationele uitwerking
van het beleid hiervan, in plannen en maatregelen, wordt jaarlijks uitgevoerd door het management
met ondersteuning vanuit Informatiemanagement. De voortgang hiervan wordt bepaald binnen de
PDCA-cyclus. Maatregelen worden inclusief planning en – indien relevant - begroting opgesteld.
Ze komen mede tot stand op basis van de risicoanalyses en audits die worden uitgevoerd. Op deze
wijze is er sprake van de structurele inrichting van een zgn. Information Security Management
Systeem (ISMS).
De projectmatige implementatie en de vaststelling van het beleid zijn binnen VRHM uitgebreid naar
het management, de medewerkers en de OR gecommuniceerd; er is vanaf voorjaar 2018 een
uitgebreide “awareness” campagne gestart.

5. Bijlagen
Informatiebeveiligingsbeleid VRHM v1.0 dd. 29 mei 2018
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1 Woord vooraf
Voor u ligt het Informatiebeveiligingsbeleid van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Dit
document bevat de kaders en uitgangspunten die ertoe moeten bijdragen dat wij binnen VRHM
verantwoord omgaan met onze informatie en met de uitwisseling hiervan. Om deze beheersbaar en
betrouwbaar te houden is het noodzakelijk om een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten te
bepalen en uit te dragen vanuit vastgesteld beleid.
Informatiebeveiliging is voor VRHM van essentieel belang. Wij zijn de spin in het web om samen met
onze ketenpartners crises te beheersen. Goede informatievoorziening is hierin, zoals ook blijkt uit de
Wet op de Veiligheidsregio’s, een van de belangrijkste factoren. Nog steeds neemt de behoefte aan
informatie toe. De wijze waarop en de momenten wanneer deze informatie nodig is, worden ook
steeds meer divers en zijn allang niet meer computer-, werkplek-, locatie- of zelfs
organisatiegebonden. Bewust, maar ook onbewust, wordt veel informatie uitgewisseld en verspreid.
Uiteraard dient informatie beschikbaar en juist te zijn. Maar tegelijkertijd dient informatie te worden
beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik en dreigingen als phishing, diefstal, virusaanvallen, brand etc.
Terwijl sommige informatie, gelet op bijvoorbeeld de Wet Openbaarheid van Bestuur, juist weer
openbaar moet worden gemaakt, dienen gegevens ook niet zomaar in verkeerde handen terecht te
komen of op straat komen te liggen. Ook ter bescherming van de privacy, voor de naleving van weten regelgeving en zelfs het imago van onze organisatie is aandacht voor het beschermen van
informatie noodzakelijk. Medewerkers zijn zich lang niet altijd voldoende bewust van de risico’s van
het gebruik van ICT-middelen en het internet, als het gaat om de verspreiding van informatie en de
afhankelijkheid van het beschikbaar zijn van die middelen.
Het is noodzakelijk om gericht en structureel maatregelen te treffen. Van ‘wenselijk’ is
informatiebeveiliging daarom ook een ‘onvermijdelijk’ onderwerp geworden. Door vergaande
digitalisering zijn er risico’s ontstaan die we nog niet voldoende kennen, maar waarvan we ons
bewust moeten zijn en waarop we ons gericht moeten voorbereiden. Het beschikbaar houden en het
beschermen van (juiste) informatie begint met het definiëren van het kader: wat houdt
informatiebeveiliging in en hoe wil de VRHM daar invulling aan geven. Ofwel: een eenduidige leidraad
waarmee passende maatregelen rondom informatievoorziening getroffen kunnen worden, zodat
informatie beschikbaar is en blijft voor de medewerker die daartoe bevoegd is.
Dit beleid vormt de kapstok voor beveiligingsmaatregelen en is gebaseerd op het Auditkader
Informatieveiligheid Veiligheidsregio’s en wordt regelmatig geactualiseerd. Actualisering is
noodzakelijk, omdat zowel de organisatie als de omgeving van VRHM voortdurend in ontwikkeling
zijn. Bovendien gaan de ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie razendsnel.
VRHM vindt het belangrijk dat iedere medewerker zich bewust is van de noodzaak om zorgvuldig met
informatie om te gaan en hier ook naar handelt. Zodat we met zijn allen de risico’s in de
informatievoorziening binnen onze organisatie tot een aanvaardbaar niveau kunnen reduceren. Dit
document is dan ook voor alle bij informatiebeveiliging betrokken functies van belang om te kennen
en uit te dragen.

Hans Zuidijk, Algemeen Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden
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2 Samenvatting Informatiebeveiligingsbeleid
Informatiebeveiliging betreft het nemen en onderhouden van een samenhangend pakket aan
maatregelen om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening te garanderen. Het begrip
informatiebeveiliging heeft betrekking op de volgende betrouwbaarheidsaspecten: beschikbaarheid
(continuïteit); integriteit (correctheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid) en vertrouwelijkheid
(exclusiviteit). Informatiebeveiliging is gericht op het voldoen aan geldende normen, wet- en
regelgeving. Daarmee streven we naar een optimaal niveau van beveiliging, op basis van passende
maatregelen.
De doelstelling van het informatiebeveiligingsbeleid is het continu beschermen van bedrijfsinformatie
tegen een variëteit aan bedreigingen, op een effectieve en efficiënte wijze, om bedrijfsdoelstellingen te
borgen en bedrijfsrisico’s te minimaliseren, investeringen te optimaliseren en kansen te maximaliseren.
Dit beleid bevat de kaders voor het management om inhoud te geven aan informatiebeveiliging en de
bijbehorende verantwoordelijkheden en is de kapstok om maatregelen aan op te hangen. Dit beleid
omvat de gehele informatievoorziening binnen de VRHM en is leidend voor afspraken met partners
over wederzijds gebruik van gegevens en diensten. Er is een aantal richtinggevende uitgangspunten
voor het beleid en het inrichten van het proces van informatiebeveiliging. Het
informatiebeveiligingsbeleid kent raakvlakken met andere processen en draagt specifiek bij aan het
beleid en de inrichting van deze processen waar het gaat om de betrouwbaarheid van onze
informatievoorziening.
VRHM hanteert het normenkader van de Veiligheidsregio’s uit 2016 om maatregelen te treffen en te
werken aan een bepaalde mate van volwassenheid met betrekking tot informatiebeveiliging. Het beleid
en de te hanteren normen en maatregelen worden daarnaast gebaseerd op risico-inschattingen. De
bevindingen uit risicoanalyses (interne audits) leiden tot inzicht op basis waarvan het management kan
besluiten om beveiligingsmaatregelen te prioriteren. Er ontstaat zo een geactualiseerd plan op basis
waarvan het informatiebeveiligingsbeleid en maatregelen nader kunnen worden ingevuld en
vormgegeven. Daarnaast is er een voorname rol weggelegd binnen projectmanagement en
wijzigingsbeheer. Aanpassingen in onze informatievoorziening worden voorafgegaan door een risicoafweging en analyse van de impact ten aanzien van de betrouwbaarheid ervan.
Er wordt onderscheid gemaakt naar verschillende verantwoordelijkheden binnen het thema
informatiebeveiliging: op strategisch, tactisch en operationeel niveau wordt gezorgd voor de goede
sturing en werking van het proces van informatiebeveiliging.
Een informatiebeveiligingssystematiek ondersteunt het informatiebeveiligingsproces van vaststellen
van het beleid, het beoordelen van risico’s en het treffen van maatregelen, het monitoren en beoordelen
van de uitkomsten en het bijsturen en verbeteren van de maatregelen. In een geautomatiseerd systeem
wordt de bewijsvoering voor het proces vastgelegd.
Classificatie is een van de middelen waarmee we in staat zijn om gericht maatregelen voor te stellen
en te onderhouden. Door te classificeren leggen we de waarde van bedrijfsprocessen, de informatie en
–systemen voor onze bedrijfsvoering vast en zijn we in staat om daar gericht maatregelen aan toe te
wijzen om deze te beschermen en te beveiligen. Risicoanalyses worden gebruikt om conform de
classificatie te prioriteren en passende maatregelen te treffen.
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3 Introductie
3.1 Inleiding
In onze primaire processen en in onze bedrijfsvoering is betrouwbare informatie van toenemend
belang. Zonder goede informatie zijn we beperkt in ons vermogen om te adviseren, te beheersen, te
besluiten en te sturen. Onvoldoende informatieveiligheid, onjuiste of verouderde data bijvoorbeeld,
kan leiden tot onacceptabele risico’s in de uitvoering van risico- en crisisbeheersing.
Beveiligingsincidenten en inbreuken (zoals datalekken) kunnen leiden tot (financiële) schade en
imagoschade. Door de toenemende digitalisering doen zich steeds meer kwetsbaarheden voor en
dienen zich nieuwe risico’s aan. Het is van belang deze risico’s daarom te kennen en hiertegen
adequate maatregelen te treffen. Daartoe wordt het proces informatiebeveiliging ingericht.

3.2 Aanleiding
In het in 2014 vastgestelde programmaplan Informatiemanagement wordt informatiebeveiliging als
belangrijk thema beschreven, vooral in relatie tot de beschikbaarheid van informatie en –systemen:
betrouwbare informatievoorziening. Onderhavig beleid stelt hiervoor de richtlijnen.
Informatiebeveiliging krijgt binnen veiligheidsregio’s de laatste jaren vanzelfsprekend steeds meer
aandacht. Na een landelijke nulmeting is in 2016 het landelijke project Informatieveiligheid van start
gegaan. Door het Veiligheidsberaad is toen besloten dat alle veiligheidsregio’s een bepaalde mate
van volwassenheid moeten nastreven op het gebied van informatiebeveiliging. Leidraad hierin is het
van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) afgeleide Auditkader Informatiebeveiliging
Veiligheidsregio’s. Een van de stappen naar volwassenheid is het formuleren, vaststellen en
communiceren van het informatiebeveiligingsbeleid, om daarmee voor het inrichten van een continu
proces de basis te leggen. Een visie en vastgesteld beleid zijn noodzakelijk om ons naar een hoger
niveau te brengen. Zij bieden het kader waarbinnen maatregelen worden opgesteld, uitgevoerd en
getoetst.
Ook de Wet Veiligheidsregio’s is een grond om onze informatievoorziening veilig te houden. In de
Wvr wordt de veiligheidsregio immers verantwoordelijk gesteld voor het in stand houden van de
informatievoorziening en voor bijvoorbeeld sluitende registraties. Aan zulke eisen kan alleen worden
voldaan als ook informatiebeveiliging (en dan met name de beschikbaarheid en integriteit) goed is
ingevuld.

3.3 Doel van dit document
De VRHM heeft de ambitie om met dit beleidsdocument te voldoen aan wet- en regelgeving en
informatiebeveiliging structureel naar een hoger niveau te brengen en daar te houden, door de
organisatie van de beveiligingsfunctie en het informatiebeveiligingsbeleid te beschrijven en vast te
stellen. Dit beleid vormt het uitgangspunt voor het management om inhoud en richting te geven aan
informatiebeveiliging en de bijbehorende verantwoordelijkheden en is de kapstok om maatregelen
aan op te hangen, zowel structureel als projectmatig.
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3.4 Scope van dit beleid (wet en organisatie)
Dit informatiebeveiligingsbeleid is onderdeel van het geheel aan informatiebeleid van de VRHM en
omvat de gehele informatievoorziening binnen de VRHM; de gegevensverzamelingen, de
documenthuishouding, de applicaties en technische ICT-infrastructuur. Het beleid staat ten dienste
van de afnemer van de informatie en gebruiker van de informatiesystemen. Informatiebeveiliging gaat
niet alleen over hardware en software, maar ook over het veilige gebruik ervan.
Voor privacy en het voldoen aan privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
hanteren we afzonderlijk beleid (Privacybeleid VRHM), maatregelen en afspraken. Vanwege het
specifieke karakter (bijvoorbeeld een specifiek normenkader) en verantwoordelijkheden (met name
voor de Functionaris Gegevensbescherming) is bewust voor deze verdeling gekozen. Wel zijn er veel
raakvlakken met informatiebeveiliging; de privacywetgeving beschrijft bijvoorbeeld dat er gepaste
beveiliging van persoonsgegevens moet zijn, en het informatiebeveiligingsbeleid schetst daarvoor de
kaders.
Het werkingsgebied van dit beleid beperkt zich tot de VRHM als Gemeenschappelijke Regeling. De
RDOG kent haar eigen informatiebeveiligingsbeleid dat ook geldt voor de GHOR, en datzelfde geldt
voor onze andere partners zoals de Politie en haar organisatieonderdelen (zoals de GMK). Op basis
van ons beleid maken we wel afspraken met onze partners om tot veilige gegevensverwerking te
komen.

3.5 Definitie informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging wordt gedefinieerd als: het treffen en onderhouden van een samenhangend
pakket aan maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de
informatievoorziening te garanderen. Hierbij gaat het ook om de controleerbaarheid van de
maatregelen die genomen zijn om deze kwaliteitsaspecten te borgen. Het begrip informatiebeveiliging
heeft dus betrekking op de volgende betrouwbaarheidsaspecten (ook bekend als BIV-aspecten):



Beschikbaarheid (continuïteit)
Het zorgdragen voor de beschikbaarheid van informatie, de informatiesystemen en
informatiemiddelen op de juiste tijd en plaats voor de gebruikers.



Integriteit (juistheid en volledigheid)
Het waarborgen van de correctheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid van
informatie en de informatieverwerking.



Vertrouwelijkheid
Het beschermen van informatie tegen ongeautoriseerde toegang alleen toegankelijk voor
personen voor wie dit bestemd is.

Informatieveiligheid is het resultaat van informatiebeveiliging. Privacy wordt beschermd door
maatregelen die voortkomen uit informatiebeveiliging. Deze begrippen zijn nauw verwant.
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De aspecten van informatiebeveiliging

In andere woorden: informatiebeveiliging is de verzamelnaam van het geheel van processen die
ingericht worden om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening van VRHM, de gebruikte
informatiesystemen en de daarin opgeslagen gegevens te beschermen tegen allerhande
bedreigingen, zowel interne als externe, die zich al dan niet als gevolg van bewust handelen
voordoen. Het is vooral in het belang van de proces- en systeemeigenaren dat hun informatie veilig
en beschikbaar is. Informatiebeveiliging wordt daarmee impliciet onderdeel van onze processen.
Informatiebeveiliging is gericht op het voldoen van geldende normen, wet- en regelgeving. Daarmee
streven we naar een optimaal niveau van beveiliging, op basis van passende maatregelen. Dit
optimum wordt bereikt door een zorgvuldige afweging van kosten en baten.
De mens is de belangrijkste factor in het geheel. Als belanghebbende is hij gebaat bij een
betrouwbare informatievoorziening, maar levert daar zelf ook de belangrijkste bijdrage aan.
Stakeholders kunnen eigen medewerkers zijn, ICT-beheerders, externe partijen waar informatie mee
wordt uitgewisseld: allemaal hebben ze hun eigen kwetsbaarheden in houding en gedrag. Het is
daarom belangrijk de stakeholders te kennen en te betrekken om hun belang te behartigen.

4 Doelstelling informatiebeveiliging
De doelstelling van informatiebeveiliging binnen VRHM is:
Het continue beschermen van bedrijfsinformatie tegen een variëteit aan bedreigingen, op een
effectieve en efficiënte wijze, om bedrijfsdoelstellingen te borgen en bedrijfsrisico’s te minimaliseren,
investeringen te optimaliseren en kansen te maximaliseren.
Het informatiebeveiligingsbeleid is het kader voor passende technische en organisatorische
maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en de
informatie te beschermen en te waarborgen. Het beleid is gericht op het voldoen aan de relevante
wet- en regelgeving, in lijn met de Wvr, (art 10.i, 14.c) en de afspraken die gemaakt zijn in het kader
van het landelijke project Informatieveiligheid. De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) is
leidraad voor (initieel) een dertigtal maatregelen waaraan we ons als veiligheidsregio conformeren en
waarmee we tot een zekere ‘volwassenheid’ willen komen. Deze maatregelen zijn beschreven in het
Auditkader Informatiebeveiliging Veiligheidsregio’s en bieden een basisset aan maatregelen.
Bovenop die dertig zijn er veel meer maatregelen nodig en mogelijk om informatieveiligheid te
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waarborgen. Die voeren we door als blijkt dat er risico’s zijn die daartoe aanleiding geven en daarvoor
gebruiken we naast de BIG bestaande normenkaders als referentie (zoals ISO27001/27002).
Uiteindelijk levert dat een niveau van informatiebeveiliging op dat past bij onze taken en
dienstverlening en daartoe ingerichte bedrijfsvoering.

4.1 Doel en middelen
Met de implementatie van het informatiebeveiligingsbeleid komt VRHM ‘in control’ en kan daarover op
professionele wijze verantwoording afleggen. In control betekent in dit verband dat VRHM weet welke
informatiebeveiligingsmaatregelen genomen zijn en daadwerkelijk werken en dat er een duidelijke
planning is ten aanzien van het (continu) verbeteren van de informatiebeveiliging. Hiertoe richten we
een systematiek (ISMS) in die verderop (Hoofdstuk 8) wordt beschreven. Periodiek worden
informatiebeveiligingsplannen opgesteld waarin voor een bepaalde periode wordt beschreven welke
maatregelen dienen te worden getroffen en welke middelen daarvoor nodig zijn. Door
organisatiebreed risicomanagement zullen we tot een afweging en verdeling van middelen komen.

4.2 Ambitie
Het streven is om minimaal te voldoen aan de dertigtal maatregelen zoals deze in het Auditkader zijn
opgesteld en hierin het voorgestelde volwassenheidsniveau (2-4 volgens CMMI) na te streven.
Daarmee wordt in de periode tot 2019 een basisniveau van informatieveiligheid bereikt, waarop we
extern getoetst worden en we ons na 2019 ook zelf voortdurend intern toetsen. De risicogerichte
aanpak zorgt ervoor dat we gaandeweg steeds meer maatregelen gaan treffen om veiliger te worden
en verder te groeien. Daarbij hanteren we de BIG, zonder dat we het streven hebben om daar
volledig aan te gaan voldoen; dat is geen doel. Het is ook niet onze ambitie om ons op een andere
manier (zoals ISO 27001) te certificeren of te laten toetsen dat we informatiebeveiliging op orde
hebben.

5 Uitgangspunten informatiebeveiliging
5.1 Beleidsuitgangspunten
Informatiebeveiliging gaat over het blijvend op niveau houden van de veiligheid van onze informatie
en informatievoorziening. We zien het als een continu proces van beschrijven, vaststellen,
onderhouden, meten en verbeteren (in de beschrijving van de Plan-Do-Check-Act-cyclus in hoofdstuk
8 komt dit verder naar voren). Risicoanalyses en audits maken het mogelijk het beleid en de
genomen maatregelen te controleren op effectiviteit.
We hanteren bij dit proces een aantal speerpunten:





We voldoen aan relevante wet-, regelgeving;
We werken risicogericht aan een optimaal en haalbaar niveau;
Informatiebeveiliging is een verantwoordelijkheid van elke medewerker; bewustwording ligt
daarom aan de basis en begint bij indiensttreding;
Informatiebeveiliging is onderdeel van het thema ‘integraal management’ binnen onze
organisatie; de leidinggevende heeft een taak in het onder de aandacht brengen van dit
aspect van informatievoorziening en ‘veilig werken’;
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Informatiebeveiliging raakt de hele organisatie en is daarom terug te vinden op de
verschillende niveaus van besluitvorming en in veel aspecten van bedrijfsvoering.

Om de bedrijfsrisico’s te minimaliseren zijn de volgende specifieke uitgangspunten ten aanzien van
de uitvoering van informatiebeveiliging onderkend:
















Informatiebeveiliging maakt deel uit van de algehele risicomanagementaanpak binnen
VRHM, en richt zich specifiek op de risico’s ten aanzien van de betrouwbare
informatievoorziening (beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid);
Informatiebeveiliging is onderdeel van en borgt de kwaliteit en veiligheid van de
informatiemanagementprocessen binnen VRHM;
Gegevens worden te allen tijde veilig verwerkt conform geldende voorschriften en richtlijnen
voortvloeiend uit wet-/ regelgeving of afspraken met de voor de data verantwoordelijke partij;
De verwerking, opslag en het beheer van VRHM-gegevens door (en bij) externe leveranciers
en (beheer)partijen vindt veilig plaats en wordt geborgd door een adequaat stelsel van
afspraken;
Iedereen behoort de waarde van informatie te kennen en daarnaar te handelen. Deze waarde
wordt bepaald door de potentiële schade als gevolg van verlies van beschikbaarheid,
integriteit en vertrouwelijkheid. Informatie is om die reden geclassificeerd;
De VRHM is eigenaar van de informatie die onder haar verantwoordelijkheid wordt
geproduceerd. Voor alle informatie(voorzieningen) en ICT-middelen zijn eigenaren
aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging ervan;
Informatiebeveiliging is binnen de VRHM zo ingericht dat de rechten van betrokkenen die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gerespecteerd;
Wanneer (onderdelen van) de VRHM-samenwerkingsverbanden aangaan met externe
partijen wordt aandacht besteed aan informatiebeveiliging; afspraken worden schriftelijk
vastgelegd en op de naleving wordt toegezien;
De VRHM faciliteert voor haar medewerkers continu bewustwording voor de omgang met de
informatievoorziening;
De VRHM stimuleert haar medewerkers om beveiligingsincidenten en beveiligingsrisico’s te
melden en faciliteert daartoe een ingericht proces;
De integriteit van gegevens wordt ondersteund door gegevens uit de bron te halen. Bronnen
zijn o.a. de overheidsbrede basisregistraties en de kernregistraties van de VRHM zelf; zoals
de kernregistratie Personen. Audits op de kwaliteit van gegevens zijn noodzakelijk om de
betrouwbaarheid van alle externe bronnen blijvend vast te stellen;
Informatiebeveiliging is bij de VRHM een structureel onderdeel binnen projecten (door middel
van risicoparagraaf) en de wijzigingsbeheerprocessen; informatiebeveiliging wordt bij
voorbeeld vanaf de start in de geformuleerde eisen bij verwervingen meegenomen en wordt
waar relevant meegenomen en doorvertaald in de overeenkomsten.

5.2 Auditkader
Het informatiebeveiligingsbeleid biedt een kader om (toekomstige) maatregelen in de
informatiebeveiliging te toetsen aan de norm en om de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden in de organisatie te beleggen. Als uitgangspunt en leidraad bij de inrichting
van een adequaat proces informatiebeveiliging met een stelsel van maatregelen wordt het Auditkader
informatieveiligheid Veiligheidsregio’s als norm gehanteerd. Dit is in 2016 door het landelijke project
Informatieveiligheid vastgesteld. Hierin zijn de volgende clusters benoemd waarin tweeëndertig
maatregelen terugkomen:
1. Beleid en Organisatie
2. Personeel
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3.
4.
5.
6.

Ruimten en apparatuur
Continuïteit
Toegangsbeveiliging en integriteit
Controle en logging

Zie verder hiervoor de bijlage 1.
Na de initiële collegiale toetsen waarin wordt gekeken naar de volwassenheid hanteren we dit
auditkader om met interne audits de stand van zaken te bepalen en maatregelen te treffen om te
kunnen optimaliseren op de verschillende onderdelen. De maatregelen binnen dit kader zijn geen
doel op zich maar een basis van waaruit we de informatiebeveiliging op orde krijgen. De interne
audits worden gecoördineerd door de coördinator informatiebeveiliging.

5.3 Lagenmodel
Het proces informatiebeveiliging gaat uit van een lagenmodel waarin verschillende niveaus
complementair zijn. Er bestaan in dit kader drie hiërarchische niveaus: strategisch, tactisch en
operationeel.

5.4 Werkingsgebied (proces)
Het werkingsgebied van dit beleid omvat de bedrijfsprocessen van VRHM, de ondersteunende
informatiesystemen; informatie en gegevens van VRHM en de door externe (keten)partijen
aangeleverde gegevens; het gebruik daarvan door de medewerkers (zowel eigen als extern
ingehuurd personeel) en (keten)partners in de meest brede zin van het woord, ongeacht locatie,
tijdstip en gebruikte apparatuur. Het is van toepassing op het gehele proces van de
informatievoorziening, van zowel geautomatiseerde- als niet geautomatiseerde informatiesystemen,
ongeacht de classificatie en opslagwijze. Onze ketenpartners hanteren hun beleid conform de wetten
en normen die voor hen gelden (zoals de NEN7510 voor de zorgsector); in de samenwerking en
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uitwisseling maken we gezamenlijk afspraken over de aansluiting op elkaars standaarden en hoe we
rekening houden met het voldoen aan wet- en regelgeving, die voor sommige partners verder strekt.

5.5 Geldigheid document
Het informatiebeveiligingsbeleid wordt periodiek, bij belangrijke wijzigingen of bij omvangrijke
informatiebeveiligingsincidenten, beoordeeld en zo nodig bijgesteld door de coördinator
informatiebeveiliging en door deze na consultatie van de belanghebbenden ter vaststelling aan het
DT aangeboden.

5.6

Raakvlakken met andere processen
-

Informatiebeleid

Informatiebeveiligingsbeleid is een voornaam onderdeel van het totale informatiebeleid binnen de
VRHM. In dit beleid is beschreven hoe we richting geven aan de informatievoorziening binnen de
VRHM. Binnen het informatiebeleid worden ook de processen beschreven waarmee de
informatievoorziening in stand wordt gehouden. Deze beheerprocessen, en met name incidentbeheer
en wijzigingsbeheer bieden de mogelijkheid om het aspect informatiebeveiliging te waarborgen. In
procesontwerpen worden eisen opgenomen die vanuit informatiebeveiliging gevraagd worden.

-

Risicomanagement

Informatiebeveiliging is sterk gerelateerd aan risicomanagement. Dit richt zich op het analyseren en
beheersen van de organisatiebrede risico’s waaraan de VRHM wordt blootgesteld. Dit kunnen
financiële risico’s zijn, of risico’s met betrekking tot de paraatheid. Risicomanagement wordt
voorgeschreven door wet- en regelgeving, zoals door de Commissie BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording). Artikel 11 van het BBV verplicht ons om een inventarisatie te geven van de risico’s
en van de weerstandscapaciteit, en een inventarisatie van het beleid daaromtrent.
Informatiebeveiliging heeft specifiek betrekking op die risico’s die verbonden zijn aan de
beschikbaarheid van de informatievoorziening, de integriteit van gegevens en de omgang met
vertrouwelijke informatie.

-

Continuïteitsmanagement

Informatiebeveiligingsbeleid relateert ook aan het continuïteitsbeleid van de VRHM. Met dit beleid
streeft de VRHM ernaar om de continuïteit van de bedrijfsvoering en de kritische bedrijfsprocessen
zeker te houden en ook binnen een bepaalde tijdsduur weer beschikbaar te stellen in geval van een
incident of calamiteit. In het continuïteitsbeleid worden ook de eisen aan informatievoorziening
opgenomen die nodig zijn voor de continuïteit voor de bedrijfsvoering. Classificatie van gegevens is
hiervoor een belangrijk hulpmiddel.

-

Kwaliteitsmanagement

Informatiebeveiliging relateert ook aan de kwaliteitszorg binnen de VRHM. Beide processen dragen
bij aan de kwaliteit van de dienstverlening en de benodigde kwaliteit bij ondersteunende processen.
Het uitvoeren van de beleidscyclus, het uitvoeren van risicoanalyses en audits binnen onze
versterken elkaar daarin. Bovendien is het bij de VRHM gebruikte kwaliteitszorgsysteem ook van
toepassing op de informatievoorziening. Aspecten van informatiebeveiliging komen ook terug in onze
kwaliteitszorg (afspraak is afspraak).

-

Leveranciersmanagement

Informatiebeveiligingsbeleid relateert ook aan het leveranciersmanagement binnen de VRHM. Voor
het aangaan van contracten, het uitbesteden van diensten en in algemene zin het maken van
afspraken met leveranciers zijn de uitgangspunten van informatiebeveiliging van belang. Hiermee
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worden de verantwoordelijkheden en de dienstverlening (bijvoorbeeld in het geval van verwerken)
goed beschreven en belegd.

-

Facilitair management

Facilitair management is naast het verlenen van diensten verantwoordelijk voor het ter beschikking
stellen, beheren en onderhouden van (werkplek)faciliteiten, gebouwen en onderhoudsruimten en de
toegang daartoe. Hiervoor zijn de uitgangspunten van informatiebeveiligingsbeleid van belang, omdat
deze de toegankelijk en beschikbaarheid mede bepalen. Voor de toegang tot gebouwen en ruimten
en onderhoud aan de installaties binnen onze gebouwen, zoals noodstroominstallaties.

-

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement is verantwoordelijk voor het beleid en instrumentarium ten aanzien van
functioneren en informeren van onze medewerkers, onder andere met betrekking tot hun rechten en
plichten. Voor de personeelsprocessen zijn de uitgangspunten voor informatiebeveiligingsbeleid
zeker relevant. Belangrijke onderdelen binnen de personeelsprocessen betreffen bijvoorbeeld het
wervings- en selectieproces (beoordelen achtergrond op basis van een VOG); het vastleggen van (en
toegang tot eigen) personeelsgegevens; het muteren bij wijzigingen (doorstroom en uitstroom); het
bepalen van de betrouwbaarheid van medewerkers; vertrouwelijke omgang met persoonsinformatie
en het opstellen en bewaken van gedragscodes behorend bij het ambtenaarschap.

6 Risicomanagement
6.1 Risicogerichte aanpak
De VRHM kiest voor een risicogerichte benadering van informatiebeveiliging, als onderdeel van de
VRHM-brede aanpak met betrekking tot risicomanagement. Kern van deze risicogerichte benadering
is dat de organisatie conform wet- en regelgeving haar risico’s inventariseert aan de hand van de
door haar belangrijk geachte onderdelen. Vervolgens worden de risico’s geanalyseerd (oorzaak,
omvang, impact) en wordt bepaald welke passende beheersmaatregelen nodig zijn voor de relevant
geachte risico’s. In onderstaand schema is de gebruikte aanpak weergegeven.
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Om te bepalen aan welke risico’s de informatie(voorziening) van VRHM bloot staat, is het nodig de
bedreigingen en kwetsbaarheden te benoemen. Daarnaast is het van belang de gevolgen van een
incident voor de organisatie te bepalen. Uit een inschatting van de waarschijnlijkheid dat een
bedreiging tot een incident leidt, wordt daarmee het risico bepaald. Of dit risico aanvaardbaar is,
wordt bepaald aan de hand van (classificatie)criteria die VRHM vaststelt.
Om de geïdentificeerde risico’s te reduceren tot onder het aanvaardbare niveau zal VRHM daarvoor
geschikte beheersmaatregelen inzetten en de effectiviteit hiervan regelmatig beoordelen.
De risicoanalyse kan leiden tot bijstelling van het informatiebeveiligingsbeleid en de daaruit
voortkomende informatiebeveiligingsplannen; bij voorbeeld als blijkt dat door verandering in de
omgeving of in de organisatie andere beleidsafwegingen of -uitgangspunten ten aanzien van
(rest)risico’s moeten worden gemaakt.
Het proces risicomanagement is ingebed in de PDCA-cyclus van het Information Security
Management System (ISMS); zie hiervoor hoofdstuk 8.

6.2 Risicobeoordeling BIA en bedreigingen- en kwetsbaarhedenanalyse
De risicobeoordeling bestaat uit de systematische aanpak van het schatten van de omvang van de
risico’s (risicoanalyse) en het vergelijkingsproces van de ingeschatte risico’s met risicocriteria om zo
het belang van de risico’s te bepalen. Voorbeelden hiervan zijn business impactanalyses (BIA). Deze
worden in ieder geval voor de bedrijfskritische systemen uitgevoerd, met medewerking van de
belanghebbenden, zoals eigenaren, gebruikers, beheerders en leveranciers. Waar nodig worden
aanvullende bedreigingen- en kwetsbaarhedenanalyses uitgevoerd om risico’s in beeld te krijgen.

6.3 Informatiebeveiliging binnen projectmanagement en wijzigingsbeheer
Binnen het (standaard) wijzigingsbeheerproces van VRHM is nadrukkelijk aandacht voor
informatiebeveiliging. Voorgestelde wijzigingen worden hiertoe binnen het beheerdersoverleg of het
verantwoordelijke CAB altijd getoetst op de impact op informatiebeveiliging en getoetst aan het
informatiebeveiligingsbeleid. Daarnaast zijn informatiebeveiliging en de eisen op dit gebied altijd
onderdeel van het ontwerp-, ontwikkel- of verwervingsproces van een oplossingsrichting. De
functionaris gegevensbescherming wordt betrokken wanneer het privacygerelateerde wijzigingen
betreft.
Een goedgekeurde wijziging kan leiden tot de noodzakelijkheid de risicoanalyse opnieuw uit te voeren
(voor specifieke onderdelen). In sommige gevallen zullen ook de eisen (voor nieuwe onderdelen)
moeten worden vastgesteld. Bij een aanbesteding van een nieuw informatiesysteem gaat het om een
grootschalige wijziging waarvoor dus eisen worden opgesteld die de aspecten van
informatiebeveiliging waarborgen.
Binnen het kader van de informatiebeveiliging bestaan er de volgende triggers voor het opstarten van
het wijzigingsproces:
-

-

Auditrapport: in dit rapport worden bevindingen gerapporteerd die (snel) opgelost moeten worden
(bijvoorbeeld installeren security patches of het moeten treffen van nieuwe maatregelen n.a.v.
toename van een bepaald soort beveiligingsincidenten);
Verzoek van gebruiker/ vanuit de organisatie: dit soort verzoeken wordt altijd getoetst aan de
eisen op gebied van informatiebeveiliging;
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-

Incidentmanagement: de oplossing of oplossingsrichting van een informatiebeveiligingsincident
kan direct of indirect input zijn voor het wijzigingsbeheerproces.

6.4 Risicostrategie en -behandeling
Deze aanduiding benadrukt het reduceren van risico's tot aanvaardbare niveaus, waarbij wordt
erkend dat er nooit afdoende middelen beschikbaar zullen zijn om volledige risicovermijding te
bereiken. Het gaat om de balans tussen (ingeschatte) bedreigingen en risico’s aan de ene kant en de
risicomaatregelen, kosten en werkbaarheid aan de andere kant. Zie hiervoor ook paragraaf 5.6 voor
de organisatiebrede benadering.
De risicostrategie is de verantwoordelijkheid van het management van VRHM. Deze bepaalt de wijze
waarop VRHM met risico's omgaat en rechtvaardigt de kosten voor informatiebeveiliging.
VRHM kan besluiten bepaalde risico’s bewust te aanvaarden, mits wordt voldaan aan het beleid en
de criteria voor risicoaanvaarding.
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7 Organisatie van informatiebeveiliging
7.1 Organogram
In dit hoofdstuk wordt de organisatie van de informatiebeveiliging binnen VRHM beschreven. Het gaat
hierbij vooral over wie verantwoordelijk is voor het bereiken van de doelstellingen van het
informatiebeveiligingsbeleid. Daartoe wordt een aantal rollen en functies onderscheiden die hieronder
verder worden toegelicht aan de hand van de verantwoordelijkheid binnen het proces.

DB

Directeur
Veiligheidsregio

DT

Portefeuillehouder
Informatiebeveiliging

Chief Information
Security

Coordinator
Informatiebeveiliging

7.2 Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur is bestuurlijk verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging binnen de VRHM
en stelt het informatiebeveiligingsbeleid vast. In het Dagelijks Bestuur is een portefeuillehouder
informatievoorziening benoemd aan wie wordt gerapporteerd over aan informatiebeveiliging
gerelateerde onderwerpen.

7.3 Directieteam VRHM
De ambtelijke eindverantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging is door het bestuur gemandateerd
aan de directeur van VRHM. Het DT ondersteunt informatiebeveiliging in de relevante facetten van de
bedrijfsvoering. Het directieteam onderschrijft de beveiligingsmaatregelen die in het
informatiebeveiligingsbeleid worden voorgeschreven en draagt deze actief uit.
De directeur van elke sector binnen VRHM is verantwoordelijk voor de beveiliging en voor de kwaliteit
van de eigen informatie en informatiesystemen, zowel voor eigen gebruik als de aan anderen
geleverde informatie en -diensten. Het DT mandateert het informatiebeveiligingsbeleid en faciliteert
voldoende middelen voor passende maatregelen. Daarnaast ziet zij toe op de naleving en evaluatie
van het informatiebeveiligingsbeleid.
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De Directeur Bedrijfsvoering behartigt namens de directeur als portefeuillehouder het thema
informatiebeveiliging (en privacy) binnen het DT. Hij brengt gevraagd en ongevraagd het onderwerp
in het Dagelijks Bestuur in, en legt over relevante aangelegenheden verantwoording af. De Directeur
Bedrijfsvoering is aanspreekpunt voor de Chief Information Security Officer (CISO) en Coördinator
Informatiebeveiliging (CIB). De portefeuillehouder behartigt informatiebeveiliging binnen het DT en is
binnen VRHM de ambassadeur voor informatiebeveiliging.

7.4 Chief Information Security (CISO)
De rol van Chief Information Security Officer (CISO) voor VRHM is belegd bij de afdelingsmanager
Informatiemanagement, die direct onder het DT ressorteert. Namens de directeur Bedrijfsvoering is
de CISO verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid, de regie en de ketenafstemming voor de
implementatie van het Informatiebeveiligingsbeleid binnen VRHM, hij helpt informatiebeveiliging naar
het gewenste niveau zonder direct verantwoordelijk voor het resultaat te zijn.
.

7.5 Coördinator Informatiebeveiliging (CIB)
Deze rol is ondergebracht binnen de afdeling Informatiemanagement, bij de senior-adviseur
Informatiemanagement, die onder de leiding van het afdelingshoofd (en CISO) valt. Uitvoerende
taken (zoals het managen van incidenten en het adviseren op aspecten van informatiebeveiliging)
liggen bij de CIB, evenals het toezien op het onderhouden van maatregelen en het adviseren bij de
totstandkoming van maatregelen.
Afbakening t.a.v. Functionaris gegevensbescherming

De CIB heeft als werkterrein het implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een
managementsysteem voor informatiebeveiliging. Dit beschermt de vertrouwelijkheid, de integriteit en
de beschikbaarheid van informatie door een risicobeheerproces. Concreet heeft de CIB dus een
bredere scope dan de FG maar zonder een wettelijk verplicht kader. Daarnaast mag de CIB
overwegingen (laten) maken vanuit een risicobenadering terwijl de FG veelal een duidelijk beperkt
kader meekrijgt vanuit wet- en regelgeving op het vlak van privacy.
Voor afstemming tussen informatiebeveiligings- en privacygerelateerde zaken heeft de CIB
regelmatig overleg met de Functionaris Gegevensbescherming (een rol die bij PPO is
ondergebracht).
NB: De FG heeft als scope de verwerking van persoonsgegevens binnen de VRHM en de externe
verwerkers van deze gegevens (zoals leveranciers van softwareoplossingen).

7.6 Eigenaar informatiesysteem
De eigenaar van een informatiesysteem heeft de eindverantwoordelijkheid voor de inrichting en
uitvoering van de beveiliging van het aan hem toegewezen informatiesysteem. De eigenaar bepaalt
de classificatie- en betrouwbaarheidseisen in termen van beschikbaarheid (inclusief levenscyclus),
integriteit en vertrouwelijkheid (toegankelijkheid) van het informatiesysteem binnen de kaders van het
informatiebeveiligingsbeleid. Dit geldt ook voor informatiesystemen die buiten de VRHM-infrastructuur
zijn ondergebracht, zoals SaaS-oplossingen. Binnen een omgeving worden vaak meerdere
processen ondersteund; de systeemeigenaar is aanspreekpunt in plaats van de afzonderlijke
proceseigenaren.
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7.7 Leidinggevenden
De afdelingsmanagers zorgen ervoor dat hun medewerkers op de hoogte zijn van de voor hen
relevante aspecten van het informatiebeveiligingsbeleid en dat deze worden nageleefd. Hiertoe wordt
het onderwerp regelmatig besproken in werkoverleggen. Het is een onderdeel van het
bedrijfsvoeringselement Informatievoorziening (uit PIOFACH) dat deel uitmaakt van de integrale
managementverantwoordelijkheid. Het (laten) opstellen van informatiebeveiligingsplannen en het
implementeren van informatiebeveiligingsmaatregelen valt ook binnen het
verantwoordelijkheidsgebied van een specifieke afdelingsmanager.

7.8 Functioneel beheer
Functioneel beheer is namens de systeemeigenaar verantwoordelijk voor een veilig beheer van de
functionele inrichting (en autorisaties) binnen de applicaties. Dit beheer vindt plaats op basis van de
door de systeemeigenaar gestelde betrouwbaarheidseisen. Functioneel beheer hanteert hierbij de
maatregelen (zoals procedures) die voortkomen uit het informatiebeveiligingsbeleid.

7.9 Technisch beheer
Technisch beheer (ondergebracht bij ICT) is verantwoordelijk voor het veilig technisch beheer van de
informatievoorziening, op basis van de door de systeemeigenaar gestelde betrouwbaarheidseisen. Zij
zorgt voor het in stand houden van een operationeel systeem, bestaande uit apparatuur,
programmatuur, gegevensverzamelingen, communicatiemiddelen en de beveiligingsvoorzieningen
die daarbij gebruikt moeten worden. Technisch beheer hanteert hierbij de maatregelen (zoals
procedures) die voortkomen uit het informatiebeveiligingsbeleid.

7.10 Gebruikers
Elke medewerker (in vaste dienst of ingehuurd) die gebruik maakt van de (informatie)voorzieningen
binnen de VRHM is persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van het informatiebeveiligingsbeleid
en de daaruit voortkomende regels en richtlijnen die de omgang met informatie, informatieverwerking
en desbetreffende bedrijfsmiddelen betreffen. Ditzelfde geldt voor tijdelijke externe medewerkers en
leveranciers, die onder verantwoordelijkheid van een opdrachtgever werken en door deze op de
hoogte worden gesteld van de voor de werkzaamheden relevante richtlijnen. Eigen medewerkers
worden geacht beveiligingsincidenten te melden. Hieronder verstaan we elke situatie die afwijkt van
het vooraf besproken niveau van een betrouwbaarheidsaspect (BIV).

7.11 Ondernemingsraad
De ondernemingsraad wordt geïnformeerd over het informatiebeveiligingsbeleid en de hieruit
voortvloeiende maatregelen en richtlijnen. Specifieke richtlijnen in relatie tot gedrag van medewerkers
worden ter beoordeling voorgelegd aan de OR. Dit geldt ook voor privacygerelateerde onderwerpen.
E.e.a. is in de WOR bepaald ten aanzien van advies- en instemmingsrecht.

7.12 Incident-responsteam
Als zich incidenten voordoen met grote impact op de bedrijfsvoering dan kan conform het
vastgestelde proces beheer informatiebeveiligingsincidenten op initiatief van de CISO of CIB een
team bij elkaar worden geroepen om over te gaan tot oordeelsvorming en adequate maatregelen.
Vaste leden van dit Incidentresponsteam zijn de CISO, de CIB, de coördinator ICT (of
vertegenwoordiger), een functioneel beheerder van de betreffende applicatie, de Functionaris
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Gegevensbescherming (als het privacy of verwerking van persoonsgegevens raakt) en de
proceseigenaar (of een vertegenwoordiger) uit het proces waar het incident impact op heeft.
Daarnaast kunnen een communicatieadviseur en een (vertegenwoordiger namens de) leverancier
deel uitmaken van het overleg.

7.13 Samenvatting naar PIOFACH
Vertaald naar de I van PIOFACH-aspecten kunnen we de matrix als volgt uitbreiden:
Medewerker

Leidinggevende

Directeur

Reg. Commandant

Verrichten

Inrichten

Mederichten

Eindverantwoordelijk

Binnen het systeem werken

Aan het systeem werken

Systeem bepalen

voor richten
Het systeem

I

-Veilig gebruik informatie

-Faciliteert veilig gebruik

-Stelt inrichtingseisen (BIV)

-Stelt strategisch visie

-Ziet toe op integriteit gegevens

-Hanteert richtlijnen en

systeem voor

vast i.r.t.

inrichtingseisen

-Bepaalt business case

bedrijfsdoelstellingen

-Bespreekt veilig gebruik

voor maatregelen

-Toetst o.b.v.

-Stelt maatregelen voor

bestuurlijke prioriteiten

In de bijlage 2 worden de bovenstaande verantwoordelijkheden uitwerkt in taken voor CISO, CIB en
FG.
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8 Managementsysteem voor informatiebeveiliging
8.1 Management systeem
Het 'Information Security Management System (ISMS)' ondersteunt VRHM bij de beheersing van
informatiebeveiliging. De kern van het ISMS is het cyclische proces (plan/do/check/act) voor het
bepalen van beveiligingsdoelstellingen op basis van een risicobeoordeling, het treffen van
maatregelen en het monitoren en beoordelen van de uitkomsten. Voor deze systematiek wordt een
geautomatiseerde oplossing gekozen, waarin het beleid, de plannen, de maatregelen en de stand
van zaken wordt bijgehouden, inclusief de documenten waarin e.e.a. is vastgelegd.
De procesbenadering in deze vorm onderstreept voor VRHM het belang van:
a) Het inzicht in de eisen van de organisatie ten aanzien van informatiebeveiliging;
b) De noodzaak voor het vaststellen van beleid en doelstellingen voor informatiebeveiliging;
c) Het implementeren en uitvoeren van beheersmaatregelen om de risico's voor
informatiebeveiliging voor de organisatie te beheren ten opzichte van de algemene
bedrijfsrisico's van de organisatie;
d) Het controleren en beoordelen van de prestaties en de doeltreffendheid van het ISMS;
e) De continue verbetering, gebaseerd op objectieve meting.

Information Security Management System



Plan
Het vaststellen van het ISMS en de doelstellingen, processen en procedures die relevant zijn
voor het risicomanagement en verbetering van de informatiebeveiliging;



Do
Het implementeren en uitvoeren van het ISMS; maatregelen, processen en procedures;
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Check
Beoordelen en rapporteren van de werking van het ISMS;



Act
Corrigerende en preventieve maatregelen nemen om continue verbetering van het ISMS te
bewerkstelligen.

8.2 Beleidsvorming
De beleidsvorming binnen VRHM bestaat uit het opstellen van het informatiebeveiligingsbeleid. Hier
worden de doelstellingen en uitgangspunten voor informatiebeveiliging bepaald (onderhavig
document). Deze worden (zo nodig) verder uitgewerkt in procedures en vereiste (technische)
maatregelen.
Het beleid wordt periodiek beoordeeld en zo nodig aangepast (controle en evaluatie). Triggers voor
het proces kunnen gewijzigde omstandigheden zijn zoals nieuwe technologische ontwikkelingen,
organisatieontwikkelingen, sociale ontwikkelingen, wetgeving etc.
Onderdeel van de beleidsvorming is ook het vaststellen van de eisen die VRHM stelt aan de
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Dit is elke keer nodig als er een
wijziging (change) wordt geïmplementeerd die een verandering van de informatievoorziening tot
gevolg heeft, of wanneer het informatiebeveiligingsbeleid wordt herzien.

8.3 Risicoanalyse
De risicoanalyse behelst het vaststellen van mogelijke bedreigingen en de kans van optreden. Dit is
uitgebreid beschreven in het hoofdstuk over risicomanagement. Dit is van belang bij de identificatie
van nieuwe bedreigingen of na implementatie van een beheersmaatregel. Voorbeelden hiervan zijn
business impactanalyses (BIA) en privacy impact assessments (PIA). Op basis van deze methoden
wordt steeds een objectieve risico-inschatting gemaakt van bedreigingen, rekening houdend met de
eisen die VRHM stelt aan beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit.
De risicoanalyse heeft tot doel:




Inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bestaande beveiligingsmaatregelen;
Inzicht te krijgen in de risico’s die de realisatie van het gewenste beveiligingsniveau in gevaar
kunnen brengen;
Het gewenste niveau van informatiebeveiliging vaststellen in de vorm van een classificatie
van bedrijfsprocessen, informatiestromen en gegevensverzamelingen.

Over de uitkomsten van de analyse van de bestaande situatie voor informatiebeveiliging wordt
regelmatig gerapporteerd aan het Directieteam.

8.4 Opstellen informatiebeveiligingsplan
Op basis van de risicoanalyse worden beheersmaatregelen geselecteerd en een implementatieplan
voor invoering van de maatregelen opgesteld. De selectie is afhankelijk van het gewenste niveau van
informatiebeveiliging. De te implementeren maatregelen kunnen zowel technisch als organisatorisch
van aard zijn.
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Het implementatieplan of beveiligingsplan wordt als projectplan, inclusief planning en begroting
opgesteld.
Het beveiligingsplan wordt (na afstemming in tactisch overleg) overlegd aan het DT die haar
goedkeuring hieraan geeft. Dit zal veelal worden gedaan door goedkeuring voor het benodigde
budget. Het directieteam treedt op als opdrachtgever voor de uitvoering van het
informatiebeveiligingsplan.

8.5 Implementatie
De in het informatiebeveiligingsplan gedefinieerde maatregelen worden indien noodzakelijk
projectmatig geïmplementeerd. Door het toepassen van een projectmanagement aanpak wordt
geborgd dat de beoogde resultaten worden gerealiseerd en dat er sprake is van voortgangsbewaking.
De bij VRHM toegepaste projectmanagementmethode is ook hier van toepassing. Over de voortgang
wordt periodiek gerapporteerd aan het DT.

8.6 Controle en evaluatie
In deze fase wordt de naleving van het beleid en de effectiviteit van de maatregelen gecontroleerd en
geëvalueerd. Over de bevindingen wordt een auditrapport opgesteld. Hierover wordt gerapporteerd
naar het Directieteam. Een goede controle en evaluatie impliceert dat alle beveiligingsincidenten
worden geregistreerd, opgelost en geëvalueerd.
De volgende methoden voor controle en evaluatie worden toegepast:




Periodieke interne en externe security audits. Hierbij worden documenten gecontroleerd,
geregistreerde incidenten geëvalueerd, etc.
Periodieke health assessments en risk assessments, zowel self-assessments als door
onafhankelijke externe partijen uitgevoerd. Tijdens deze tests worden bijvoorbeeld
penetratietests op het netwerk en de infrastructuur uitgevoerd en wordt nagegaan of er in de
configuratie nog niet-geïdentificeerde bedreigingen voorkomen.

9 Classificatie van informatie
9.1 BIV-classificatie
Voor het bepalen van de normen voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze
informatie en informatiesystemen, hanteren we een classificatieschema. Door te classificeren leggen
we de waarde van bedrijfsprocessen, de informatie en –systemen voor onze bedrijfsvoering vast en
zijn we in staat om daar gericht maatregelen aan toe te wijzen om deze te beschermen en te
beveiligen. Classificatie stelt ons ook in staat daarin te prioriteren en de maatregelen (minimale en
maximale regels) passend te laten zijn. We hanteren de BIA als classificatiemethodiek.
De bij de classificatie gebruikte kenmerken zijn:
- Beschikbaarheid betreft het gewenste niveau van dienstverlening dat is gericht op de
beschikbaarheid van de dienst (of product) op de afgesproken momenten (zoals bedrijfsduur,
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waarbij rekening wordt gehouden met uitvalstijden, servicewindows, verstoringen en incidenten).
Kenmerken van beschikbaarheid zijn tijdigheid, continuïteit, robuustheid en herstelbaarheid.
Integriteit betreft de mate waarin de informatie actueel en correct is. Kenmerken zijn juistheid en
volledigheid en actualiteit (van informatie).
Vertrouwelijkheid betreft de bescherming en toegankelijkheid, maar ook de exclusiviteit (van
informatie).

Bij het classificeren hanteren we de volgende uitgangspunten:
- De eigenaar (van de gegevens en het systeem) bepaalt het vereiste beveiligingsniveau;
- Informatie wordt geclassificeerd met betrekking tot de waarde, wettelijke eisen, gevoeligheid en
onmisbaarheid voor de organisatie.
- Het classificeren van een bedrijfsproces, informatiesysteem of informatie wordt gedaan door het
uitvoeren van een risicoanalyse;
- Als het om een wettelijke eis of norm gaat wordt deze expliciet vermeld (m.b.t. verantwoording);
- De eigenaar bepaalt wie toegang krijgt tot welke gegevens in de eigen applicatie;
- De vastgestelde classificaties hebben betrekking op alle onderdelen van onze
informatievoorziening; gegevensverzamelingen, gegevensdragers, informatiesystemen, servers,
netwerkcomponenten;
- Voor die onderdelen die buiten onze eigen infrastructuur zijn ondergebracht worden afspraken
gemaakt met leveranciers conform het van toepassing zijnde classificatieniveau;
- Voor de toegang tot onze gegevens hanteren we het open, tenzij principe. Dit met het oog op de
toegankelijkheid (transparantie), anders onnodig hoge kosten en lasten. Het ‘tenzij…’ wordt
gespecificeerd op werkprocesniveau;
- Wanneer we informatie classificeren bepaalt deze classificatie ook het niveau voor de
informatiesystemen waarin deze is ondergebracht of de service waarbinnen deze wordt geleverd.
Een hogere classificatie geldt dan voor het hele systeem of dienst, tenzij er maatregelen zijn
getroffen binnen dat systeem of die dienst;
- De classificaties zijn vastgelegd in het ISMS en worden regelmatig geëvalueerd door de CIB;
- Rechten worden bij voorkeur toegekend op basis van een rol (en niet op individuele basis);
- Richtlijnen voor classificatie zijn in overeenstemming met het toegangsbeleid.

9.2 Het classificatieproces
Het classificeren van bedrijfsprocessen, informatiesystemen en informatie omvat de volgende
activiteiten:
- Het kiezen van het object van analyse en classificatie; dit kan variëren van een bedrijfsproces,
een informatiesysteem tot informatie (database, document, gegevensverzameling);
- Het bepalen van de juiste klasse van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid voor het
object van analyse door het uitvoeren van een risicoanalyse (Business Impact Analyse);
- Het vastleggen en bekend maken van de classificatie van het object van analyse aan alle
betrokkenen, o.a. door het beschrijven van het object van analyse en vaststelling hiervan door de
eigenaar;
- Het toepassen van de regels voor de beveiliging bij de uitvoering van het bedrijfsproces, c.q. het
gebruik van het informatiesysteem of de informatie.
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De juiste klasse van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid voor het object van analyse
wordt bepaald door het uitvoeren van een risicoanalyse, zoals een BIA. Deze activiteit wordt verricht
door of namens de eigenaar van het bedrijfsproces, het informatiesysteem of de informatie.
In bijlage 3 staat een drietal classificatieschema’s als uitwerking van bovenstaande.
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BIJLAGE 1 AUDITKADER INFORMATIEBEVEILIGING VEILIGHEIDSREGIO ’S

Cluster

Control

1. Beleid en Organisatie

1.1 Beleidsregels voor informatiebeveiliging
1.2 Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid
1.3 Verantwoordelijkheden gedefinieerd en toegewezen
1.4 Classificatie van informatie
1.5 Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen
1.6 Opnemen beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten
1.7 Verantwoordelijkheden en procedures incidentmanagement

2. Personeel

2.1 Arbeidsvoorwaarden
2.2 Bewustzijn, opleiding en training informatiebeveiliging
2.3 Toegangsrechten intrekken of aanpassen
2.4 ‘Clean desk’- en ‘clear screen’-beleid
2.5 Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst

3. Ruimten en apparatuur

3.1 Beleid voor mobiele apparatuur
3.2 Fysieke toegangsbeveiliging
3.3 Onderhoud van apparatuur

4. Continuïteit

4.1 Wijzigingsbeheer
4.2 Beheersmaatregelen tegen malware
4.3 Back-up van informatie maken en testen
4.4 Beheer van technische kwetsbaarheden
4.5 Beperkingen voor het installeren van software
4.6 Respons op informatiebeveiligingsincidenten
4.8 Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren

5. Toegangsbeveiliging

5.1 Beleid voor toegangsbeveiliging
5.2 Registratie en afmelden van gebruikers
5.3 Beperking toegang tot informatie
5.4 Beveiligde inlogprocedures
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6. Controle en logging

6.1 Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers
6.2 Logbestanden van beheerders en operators
6.3 Naleving van beveiligingsbeleid en –normen
6.4 Beoordeling van technische naleving
6.5 Beheer van incidenten: leren van informatiebeveiligingsincidenten
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BIJLAGE 2 T AKEN EN TAAKVERDELING BINNEN DE ORGANISATIE VAN INFORMATIEBEVEILIGING
Chief Information Security Officer

-

Verantwoordelijk voor het laten opstellen, bijstellen, vernieuwen en herzien van het
Informatiebeveiligingsbeleid;
Formeel aanspreekpunt voor informatiebeveiligingszaken;
Adviseren van bestuur en DT op strategisch niveau over informatiebeveiliging;
De VRHM vertegenwoordigen in externe overleggen met andere CISO’s;
Toezien op de bewaking van de PDCA-cyclus m.b.t informatiebeveiliging.

Coördinator Informatiebeveiliging

-

-

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en zo
nodig met voorstellen komen voor aanvullingen of verbeteringen van producten, methodieken
of werkwijzen met betrekking tot de informatiebeveiliging;
Beheren van het Informatiebeveiligingsbeleid en de uniformiteit hiervan; fungeren als
aanspreekpunt op dit beleid;
Bewaken en ondersteunen PDCA-cyclus met betrekking tot informatiebeveiliging;
 Laten controleren van de werking en naleving van het informatiebeveiligingsbeleid en
daaruit voortvloeiende maatregelen
 Laten uitvoeren van periodieke beveiligingsaudits, risico-, afhankelijkheids- en
kwetsbaarheidsanalyses
 Adviseren van het (lijn)management bij de uitwerking van het
informatiebeveiligingsbeleid in informatiebeveiligingsplannen voor hun
verantwoordelijkheidsgebieden, en bij de implementatie van deze plannen
 Adviseren over de implementatie van het gewenste niveau van
informatiebeveiligingsbeleid, door middel van concrete richtlijnen en praktische
voorbeelden
 Zorgdragen voor de actuele stand van zaken met betrekking tot informatiebeveiliging
in het ISMS
Optreden als informatiebeveiligingsadviseur bij nieuwe IV- en ICT-voorzieningen (binnen
projecten) en bij ingrijpende veranderingen in de infrastructuur;
Rapportages (van externe leveranciers) op het gebied van de beveiliging (laten) beoordelen
Laten initiëren van (periodieke) informatiebeveiligingsbewustzijnprogramma‟s en adviseren
over voorlichting en training van gebruikers in het correct omgaan met informatie(systemen);
Coördineren, monitoren en adviseren bij beveiligingsincidenten en zo nodig optreden bij
calamiteiten; advisering bij de afhandeling ervan door beheerders en specialisten;

-

Periodiek rapporteren van beveiligingsincidenten en de afhandeling daarvan aan de
CISO en Portefeuillehouder

-

Aanspreekpunt voor leveranciers bij incidenten of aan informatiebeveiliging gerelateerde
ontwikkelingen

Functionaris gegevensbescherming (deels wettelijk vastgelegd)

-

-

-

Voorbereiden van aanpassingen van het privacybeleid;
Het bestuur, directie(s) en de werknemers die persoonsgegevens gebruiken, informeren en
adviseren over hun verplichtingen ten aanzien de wettelijke vereiste bescherming van
persoonsgegevens.
Toezien op naleving van de: a. AVG, b. andere Europese of nationale
gegevensbeschermingsbepalingen, en c. van het beleid van het bestuur met betrekking tot
de bescherming van persoonsgegevens (inclusief van verantwoordelijkheden, bewustmaking
en opleiding van de medewerkers, en de betreffende audits
Bewustmaking en opleiding van het administratief personeel dat bij de verwerking van
persoonsgegevens is betrokken;
Coördineren en bewaken van het proces en de procedure Meldplicht Datalekken;
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-

-

-

Adviseren over een interne gedragscode die bijdraagt aan een juiste toepassing van de
wettelijke verplichtingen;
Het houden van toezicht op verwerkingen van persoonsgegevens
Toezien op een adequate beveiliging van gegevens en adviseren over betrouwbare ICT
(privacy by design);
Bij het in gebruik willen nemen van nieuwe informatievoorzieningsonderdelen adviseren over
het uitvoeren van een voorafgaand onderzoek om de gevolgen voor de privacy in kaart te
brengen - zogenoemde gegevensbeschermingseffectbeoordeling (ook wel bekend als
Privacy Impact Analyse, PIA);
Informatievoorziening naar betrokkenen over hun rechten en plichten;
Organiseren van een frequente zelfevaluatie en een jaarlijkse privacy-audit;
Met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) samenwerken en voor de AP optreden als
contactpunt inzake met verwerking van persoonsgegevens verband houdende
aangelegenheden, en – waar passend - overleg plegen over enige andere aangelegenheid
aangaande privacy.
Organiseren, inrichten en/of onderhouden van het verwerkingsregister (dataregister) met alle
verwerkingen persoonsgegevens binnen VRHM
Het (laten) afhandelen van klachten inzake privacy.
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B.7

1. Samenvatting voorstel
Conform artikel 5.3 van het Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden informeert het
Dagelijks Bestuur door middel van tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie
van de beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en afwijkingen in de begroting van het lopende
boekjaar.

2. Algemeen
Onderwerp:

Bestuursrapportage
najaar 2018 Veiligheidsregio
Hollands Midden

Opgesteld door:

E.H. Breider
Concerncontroller

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

29 november 2018

B.7

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

C. Visser (DB)
H. Zuidijk (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
3.1 Prognose financieel resultaat 2018
In de begroting VRHM 2018 (AB 29 juni 2017) en 1e wijziging van deze begroting (AB 28 juni 2018) is
het financieel kader bestuurlijk vastgesteld voor 2018. Vooralsnog wordt een (klein) positief financieel
resultaat geprognosticeerd. Als gevolg van de organisatiewijziging zijn externe vacatures pas
(gefaseerd) na het plaatsingsproces opengesteld. Daarnaast is besloten een pas op de plaats te
maken met het project Digitaal Werken, omdat de realisatie van de verschillende functionaliteiten
ingewikkelder bleek dan van te voren was voorzien.
3.2 Realisatie van de beleidsvoornemens / relevante ontwikkelingen
3.2.1 Algemeen
Regionaal risicoprofiel 2016-2019
Op 26 november 2015 heeft het AB het herijkt Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden 2016-2019
vastgesteld. Risico’s waaraan de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht aan geven zijn:
 Overstromingen
 Verstoring energievoorziening, telecommunicatie/ICT, ziektegolf
 Verstoring openbare orde
 Luchtvaartongevallen
Regionaal beleidsplan 2016-2019
Op 31 maart 2016 heeft het AB het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Hollands
Midden vastbesteld met daarin de drie beleidsprioriteiten voor de komende beleidsperiode:
 informatiegestuurd werken
 risicogericht werken



omgevingsgericht (net)werken

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek
gemeentelijke bijdragen na 2018 (Cebeon)
Op 31 maart 2016 heeft het AB de bestuurlijke uitgangspunten voor het kostenniveau van Brandweer
Hollands Midden en de financieringssystematiek voor de gemeentelijke bijdragen vanaf 2019
(Cebeon) vastgesteld. Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en
de gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het
referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de
brandweertaak.
Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2019
Op 31 maart 2016 heeft het AB het Dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2019
Veiligheidsregio Hollands Midden vastbesteld. In het dekkingsplan 2016-2019 wordt inzicht gegeven
in de geprognotiseerde opkomsttijden van de brandweer binnen het verzorgingsgebied. Tevens
worden ontwikkelingen benoemd die van invloed zijn op de toekomstige opkomsttijden van de
brandweer.
3.2.2 Programma overstijgende onderwerpen
Controleverklaring accountant jaarrekening 2017
De accountant heeft over de jaarrekening 2017 een goedkeurende controleverklaring inzake
getrouwheid en een controleverklaring met beperking inzake rechtmatigheid afgegeven. De basis
voor het oordeel met beperking is de constatering dat de lasten voortvloeiende uit een aantal
inkoopcontracten met een totale waarde van afgerond € 1,1 miljoen niet in overeenstemming met de
Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn aanbesteed. Dit bedrag overschrijdt de door het Algemeen
Bestuur vastgestelde goedkeuringstolerantiegrens voor de rechtmatigheid van 1% van de lasten.
VRHM heeft geanalyseerd welke crediteuren voor 2018 over de aanbestedingsgrens dreigen te
komen. Over welke producten en diensten het gaat per leverancier en hoe deze contracten tot stand
zijn gekomen. De verwachting is dat er over 2018 geen rechtmatigheidsissue is betreffende inkopen
niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Dit heeft met name te maken
met het niet hoeven meetellen van de inkoopwaarde van die aankopen welke al in de foutentolerantie
zaten voor 2016 en 2017. Deze conclusie is echter nog niet afgestemd met de accountant.
Binnen de organisatie is bewustwording gecreëerd voor die crediteuren die (nog) niet rechtmatig zijn
aanbesteed. In samenspraak met de sector Brandweerzorg en de afdeling Inkoop is en wordt het
handelingsperspectief op korte, middellange en lange termijn onderzocht om te komen tot een
inkoop- en aan bestedingskalender voor de periode 2018 - 2023 (incl. nieuwe beleidsplanperiode).
Tevens om de benodigde capaciteit (in behoeftestelling en inkoop) vast te leggen in de op te stellen
jaarplannen. Het Bestuur blijft van het handelingsperspectief op de hoogte worden gesteld.
Herziening Organisatieplan VRHM 2017
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 7 december 2017 het Organisatieplan VRHM
‘Samen verder’ vastgesteld. Op basis van het organisatieplan is een formatieplan opgesteld. De
werving en selectie van sleutelfunctionarissen en het plaatsingsproces is afgerond. Externe vacatures
worden gefaseerd opengesteld. Op (maandag) 3 september is de nieuwe organisatie van start
gegaan.
Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 2018
Eind juni 2018 hebben de veiligheidsregio’s van het UWV een brief ontvangen waarin het
quotumpercentage arbeidsbeperkten voor 2018 officieel wordt opgelegd. Op basis van deze brief is
geconstateerd dat de uitzonderingsafspraken die in het kader van de Wet Banenafspraak met de
andere werkgevers binnen het veiligheidsdomein zijn gemaakt, vooralsnog niet van toepassing zijn
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op de veiligheidsregio’s. Middels een brief van de Raad Directeuren Veiligheidsregio aan het UWV
wordt ervoor gepleit dat aan de vijfentwintig veiligheidsregio’s de mogelijkheid wordt geboden om, ten
aanzien van het quotum arbeidsbeperkten in het kader van de Wet Banenafspraak, vrijstelling te
krijgen voor een aantal specifieke functiegroepen.
Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2020 (DB 27-9-2018)
Gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden hebben te maken met het financieel negatief
effect van de substantiële verhoging(en) van de pensioenpremie ABP voor het ouderdoms- en
nabestaandenpensioen. De toegekende indexatie is zwaar onvoldoende om dit effect, inclusief de
gevolgen van de Cao-afspraken, op te kunnen vangen.
Aan de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen in Hollands Midden is
door de controllers van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden (Omgevingsdienst
West-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland, Holland Rijnland, VRHM en RDOG) gevraagd om
een afspraak met de werkgroep om de problematiek m.b.t. de compensatiesystematiek (indexering)
voor kostenstijgingen te bespreken. Recent is bekend geworden dat Michiel Bunnik, wethouder
Financiën van gemeente Gouda, de nieuwe bestuurlijke trekker is van de werkgroep.
De controllers van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden, waarop de financiële
kaderstelling van toepassing is, hebben doelstellingen geformuleerd waaraan een nieuwe
indexeringsmethodiek zou moeten voldoen en hebben op basis daarvan een voorstel geformuleerd
voor een systematiek welke daaraan voldoet. Als voorbeeld waaraan de nieuwe systematiek o.a.
moet voldoen wordt genoemd: ‘De index is bedoeld om (zo veel als mogelijk) de werkelijke loon- en
prijsstijgingen te compenseren binnen de bijdragen die de gemeenschappelijke regelingen van de
deelnemende gemeenten ontvangen. Om recht te doen aan het verschil in aandeel van de personele
en materiële lasten in de begrotingen van de individuele gemeenschappelijke regelingen een tweetal
indexen te hanteren: een loonindex en een materiële (prijs) index. Deze wordt ‘gewogen’ toegepast
op de bijdragen die de gemeenschappelijke regelingen van de deelnemende gemeenten ontvangen.’
Op basis van bovenstaand willen de controllers van de gemeenschappelijke regelingen graag in
gesprek met de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijker Regelingen in Hollands
Midden.
3.2.3 Programmaplan Brandweer
Huisvestingszaken, Leiden-Noord
De planning (bestemmingsplan) is als volgt:
- 13 november 2018 Vaststelling bestemmingsplan Schipholweg 130 door B en W Leiden.
- December 2018
Bestemmingsplan op de agenda van de Leidse raad.
Verkeersonderzoek
De gemeente Leiden heeft DTV Consultants gevraagd om het verkeerskundige effect van de
realisatie van de brandweerkazerne op deze locatie inzichtelijk te maken.
Molenbiotoop
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben voor de realisatie van de brandweerkazerne en
appartementen aan de Schipholweg te Leiden een ontheffing van de molenbiotoop verleend. Daarbij
heeft GS aan de ontheffing een voorschrift verbonden in het kader van de Compensatieregeling
Molenbiotoop. Op basis van deze regeling kan GS bepalen dat er bij het verlenen van een ontheffing
financiële compensatie nodig is aan de eigenaar van de molen, wanneer de ontwikkeling waarvoor
een ontheffing wordt verleend leidt tot hogere kosten van beheer of onderhoud van de molen.
Volgens GS is dit geval aan de orde. Het gaat hierbij om een bedrag van € 180.000 te betalen door
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gemeente Leiden aan de eigenaar van de Maredijkmolen. Daarnaast geldt de algemene voorwaarde
van de compensatieregeling dat voor de Maredijkmolen de eerstkomende 25 jaar geen
restauratiesubsidie bij de provincie aangevraagd kan worden voor die draaigevoelige onderdelen van
de molen die via deze financiële compensatie vergoed worden.
Eenzijdige wijziging vergoeding afhijsen patiënt door RAV HM
15 mei 2018 heeft een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de VRHM en de RAV
HM. De meningen hoe in het verleden het tarief tot stand is gekomen verschillen nog steeds. RAV
HM wil een onderbouwing van de meerkosten van VRHM betreffende niet-wettelijke afhijsingen. Dit
zal niet leiden tot bijstelling van de tariefstelling door NZa, aldus de vertegenwoordigers van de RAV
HM. Hooguit dat deze meerkosten, indien hoger dan de vergoeding van NZa, dan via de begroting
van de RAV HM moet worden gedragen.
Op verzoek van het Dagelijks Bestuur gaan de Directeur van de VRHM, Hans Zuidijk en de Directeur
Publieke Gezondheid, Sjaak de Gouw, proberen om uit de impasse te komen.
Voor dit vraagstuk is een nieuwe kostprijsberekening opgesteld. Deze dient nog met de RAV
besproken te worden. Verwachting is dat in het Dagelijks Bestuur van 13 december a.s. een
terugkoppeling kan worden gegeven.
Extra opleidingen aspirant brandweervrijwilligers
Aan het Dagelijks Bestuur (16 november 2017, B4) is gevraagd in te stemmen met een incidentele
verhoging van het opleidingsbudget van € 480.000. Het betreft tweemaal een bedrag van € 240.000
verspreid over 2018 en 2019. Het bedrag is noodzakelijk om 48 aspirant brandweervrijwilligers extra
op te leiden die op een wachtlijst staan en die niet in het reguliere opleidingsprogramma konden
worden meegenomen.
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten hiermee in te stemmen maar niet met een incidentele verhoging
hiervoor van de gemeentelijke bijdragen voor 2018 en 2019. In 2018 wordt verwacht dat 29 extra
aspirant manschappen intern worden opgeleid naast de 36 uit reguliere opleidingen. De kosten voor
deze extra gestarte opleidingen worden voor 2018 geschat op € 150.000. Aangezien de examens
voor deze extra dag- en avondopleidingen plaatsvinden in 2019 en 2020, worden de kosten voor
2019 en 2020 geschat op € 90.000 respectievelijk € 20.000. Op basis van de huidige financiële
prognose leidt dit in 2018 niet tot een negatief jaarrekeningresultaat. Mocht dit in 2019 wel het geval
zijn, zal het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur verzoeken de daarvoor benodigde gelden te
onttrekken aan de Algemene Reserve.
Septembercirculaire gemeentefonds 2018
Op 16 maart 2016 heeft het AB de Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands
Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (Cebeon) vastgesteld.
Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente worden
eenmaal in de vier jaar (gelijk de beleidsplanperiode) toegepast, gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplanperiode. T-2 betekent in deze op basis
van de septembercirculaire gemeentefonds 2017.
In de rapportage ‘Evaluatie financieringssystematiek Hollands Midden’ (Cebeon, 28 september 2015,
bijlage bij de beslisnotitie) is een berekening gemaakt voor het jaar 2019 gebaseerd op de ramingen
uit de septembercirculaire 2015. Deze berekening is ook gemaakt op basis van de
septembercirculaire 2016 (bestuursrapportage najaar 2016), septembercirculaire 2017
(bestuursrapportage najaar 2017) en nu ook op basis van de septembercirculaire 2018.
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Subcluster brandweer en rampenbestrijding Hollands Midden in 2019
Conform Septembercirculaires gemeentefonds 2017 en 2018,
rekening houdend met de correctie van 5,6% (m.n. gemeentelijke rampenbestrijding)
voor 2019
Voor 2019

Alpen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Totaal Hollands Midden

Alpen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Krimpenerwaard
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen

verschil 18->17

Sep circ'17 Sep circ'18 absoluut
6.166.000 6.334.000
168.000
2.098.000 2.170.000
72.000
4.382.000 4.548.000
166.000
1.111.000 1.180.000
69.000
1.651.000 1.696.000
45.000
3.390.000 3.470.000
80.000
3.162.000 3.232.000
70.000
9.665.000 9.978.000
313.000
1.574.000 1.625.000
51.000
1.354.000 1.371.000
17.000
1.501.000 1.559.000
58.000
1.794.000 1.832.000
38.000
999.000 1.015.000
16.000
1.270.000 1.310.000
40.000
1.887.000 1.962.000
75.000
1.309.000 1.344.000
35.000
1.434.000 1.511.000
77.000
650.000
676.000
26.000
2.235.000 2.322.000
87.000
47.632.000 49.135.000 1.503.000

Vergelijkende
bijdrage
2019
6.080.876
2.068.912
4.321.301
1.095.746
1.628.102
3.343.432
3.118.349
9.569.859
1.552.256
1.335.268
1.480.353
1.768.998
985.160
1.252.530
1.861.086

%verdeling

% Sep circ'18
2,7%
12,9%
3,4%
4,4%
3,8%
9,3%
6,2%
2,4%
2,7%
3,5%
2,4%
7,1%
2,2%
6,6%
3,2%
20,3%
3,2%
3,3%
1,3%
2,8%
3,9%
3,2%
2,1%
3,7%
1,6%
2,1%
3,1%
2,7%
4,0%
4,0%
2,7%
2,7%
5,4%
3,1%
4,0%
1,4%
3,9%
4,7%
3,2%
100,0%

Sep circ'18
prijspeil 2019
+2,3%
6.479.682
2.219.910
4.652.604
1.207.140
1.735.008
3.549.810
3.306.336
10.207.494
1.662.375
1.402.533
1.594.857
1.874.136
1.038.345
1.340.130
2.007.126
1.374.912
1.545.753
691.548
2.375.406
50.265.105

verschil
Sep circ'18
prijspeil
2019
-398.806
-150.998
-331.303
-111.394
-106.906
-206.378
-187.987
-637.635
-110.119
-67.265
-114.504
-105.138
-53.185
-87.600
-146.040
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Voorschoten
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Totaal Hollands
Midden

1.291.036
1.414.269
640.898
2.204.252

-83.876
-131.484
-50.650
-171.154

47.012.681

-3.252.424

Voor Hollands Midden betekent dit dat er voor 2019 op basis van de huidige inzichten uit de
septembercirculaire 2018 circa € 1,5 mln. meer beschikbaar is voor brandweerzorg en
rampenbestrijding dan een jaar eerder.
In de meerjarenraming van de Programmabegroting 2019 is voor 2019 € 47,0 mln. geraamd. Het
beschikbare geld in de septembercirculaire 2018 voor 2019 (prijspeil 2019) bedraagt € 50,3 mln.,
€ 3,3 mln. meer.
3.2.4 Programmaplan Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Achterblijvende materiële kosten GMK Hollands Midden
Met betrekking tot de frictiekosten (‘achterblijvende materiële kosten’) hanteert de Veiligheidsregio
Hollands Midden als formule voor het berekenen van de achterblijvende materiële kosten het verschil
tussen de boekwaarde en de marktwaarde. J&V heeft zich akkoord verklaard met deze
berekeningswijze. VRHM heeft hiertoe DTZ Zadelhoff vastgoedadviseurs een taxatie laten uitvoeren
om de marktwaarde van het GMK-gebouw te bepalen. De getaxeerde marktwaarde van het GMKgebouw bedraagt € 2.000.000 k.k. De boekwaarde (31 december 2017) bedraagt € 5.594.104. De
achterblijvende materiële kosten voor de GMK Hollands Midden bedraagt daarmee € 3,6 mln.
Conform het Transitieakkoord wordt voor de verdeling hiervan onderstaande verdeelsleutel
gehanteerd:
Politie
RAV's
Brandweer
Kmar
Totaal

54,5% 1.958.787
22,5%
808.673
21,0%
754.762
2,0%
71.882
100,0% 3.594.104

Conform het Transitieakkoord wordt het aandeel van de Brandweer vergoed door J&V.
Met een desinvestering van de GMK Hollands Midden met een bedrag van € 3,6 mln. wordt de
waarde van het gebouw teruggebracht tot de huidige marktwaarde van € 2.0 mln. Hierdoor kan een
besluit worden genomen of het gebouw bedrijfseconomisch verantwoord is te gebruiken als
kantoorgebouw (weliswaar na benodigde substantiële bouw- en installatietechnische aanpassingen
en investeringen ten behoeve van de inrichting), te verhuren of te verkopen.
Aandeel Brandweer, vergoed door J&V
In het Uitwerkingskader Meldkamer wordt vermeld dat de Veiligheidsregio’s als uitwerking van de
hierover in het Transitieakkoord gemaakte afspraak in 2018 een eenmalige bijdrage voor de
achterblijvende kosten ontvangen van in totaal € 15 mln. Deze kosten hebben betrekking op
achterblijvende kosten voor veiligheidsregio’s ten aanzien van personeel en materieel en komt in de
plaats van artikel 90 t/m 94 van het Transitieakkoord. In deze artikelen staat beschreven dat het
ministerie de achterblijvende kosten van de veiligheidsregio’s draagt, en de voorwaarden waaronder.
De Veiligheidsregio’s hebben ten aanzien van deze eenmalige bijdrage van € 15 mln. zelf de
onderlinge verdeling bepaald.
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VRHM ontvangt in deze:
Materiële frictiekosten € 755.000
Eenmalig
€ 500.000
Totaal
€ 1.255.000
In de Miljonennota is al rekening gehouden met de uitname van € 14 mln. i.v.m. de overdracht van
het beheer van de meldkamer naar de Nationale Politie per 2020. Verder is aan het bedrag van de
BDuR-uitkering in 2018 de eenmalige vergoeding voor frictie- en transitiekosten meldkamers ad
€ 15,3 mln. toegevoegd.
Aandeel Politie
De Politie heeft zich akkoord verklaard met de berekening van de frictiekosten op basis van het
verschil tussen taxatiewaarde en boekwaarde.
Zij wensen echter wel een aantal correcties op deze berekening:
- correctie op marktwaarde, gezien datum taxatierapport (2016)
- correcties berekening taxateur, overdrachtsbelasting en notaris
- verrekening 50% voorziening groot onderhoud
- Totaal

€ 60.000
€ 126.270
€ 174.858
€ 361.128

De achterblijvende materiele kosten worden daarbij dan € 3.594.104 -/- € 361.128 = € 3.232.977. Het
aandeel van de Politie (54,5%) € 1.761.972.
Het Dagelijks Bestuur van de VRHM heeft ingestemd met de (aangepaste) berekening van het
aandeel van de Politie in de achterblijvende materiële kosten (frictiekosten) van de
Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden.
Aandeel Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden
Als deze correctie ook wordt toegepast op het aandeel RAV, wordt het aandeel van de RAV (22.5%)
€ 727.420.
Volgens de RDOG HM dient hierbij het onderscheidt te worden gemaakt tussen de geneeskundige
hulpverlening en de ambulancezorg (Wet Veiligheidsregio’s: ”Het bestuur van de veiligheidsregio
heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt
gehouden door het bestuur ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de
ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg
draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de
meldkamer …..”).
In Nederland zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de inkoop van de ambulancezorg. De
zorgverzekeraars beschikken hiertoe over het landelijke macrobudget dat door de minister van VWS
wordt vastgesteld. Jaarlijks wordt door de zorgverzekeraars budget beschikbaar gesteld op basis van
beleidsregels die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vaststelt.
De verdeling zou dan zijn: RAV (NZa) € 432.320 (59,4%) en GHOR (VRHM) € 295.100 (40,6%).
Op 3 september 2018 kwam onderstaande mail binnen van Sjaak de Gouw:
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“Ik heb een voormelding gedaan in een informeel overleg van het DB RDOG HM, maar dat heeft
nogal tot wat vragen en fronsende wenkbrauwen geleid. Niet zozeer over de hoogte van het bedrag,
maar vooral over het feit dat er überhaupt een claim ligt.
Het DB is ook op de hoogte van het standpunt van de veiligheidsregio over de Yp en ziet daarin een
analogie. De RAV heeft immers een SLA met de veiligheidsregio en betaalt een vergoeding voor de
te leveren diensten, inclusief de daarvoor gebruikte ruimtes. Het bestuur ziet zichzelf daarom vooral
als een huurder / gebruiker, maar zeker niet als mede-eigenaar. Ook al omdat bij de uitgangspunten
van de SLA staat dat “de SLA bestuurlijk zal worden bekrachtigd als onderdeel van de integrale
beheersovereenkomst die tussen het AB van de regionale brandweer en GHOR Hollands Midden en
het Regionaal College van Politie Hollands Midden zal worden afgesloten”.
Ook het besluit tot verhuizing naar de Yp is met dezelfde argumentatie niet in het bestuur van de
ROG HM aan de orde geweest, namelijk wij betalen voor een SLA en het maakt ons niet uit waar die
diensten geleverd worden, als het maar niet duurder wordt.
Daarom is als voorlopig standpunt ingenomen dat wij gewoon onze SLA-fee blijven betalen. Als VWS
of Z&Z bereid is een bijdrage te verstrekken, wordt die uiteraard geïnd en doorgegeven, maar als er
van de zijde van VWS of Z&Z geen bijdrage komt, wil het bestuur vasthouden aan het SLA-principe
en de jaarlijkse bijdrage blijven betalen. Het idee om een eenmalige bijdrage te geven en die terug te
verdienen door een jaarlijkse lagere huur, kon ook niet op veel steun rekenen, met name omdat niet
duidelijk is hoe de lasten na 2021 verdeeld zullen worden. Daarom is onzeker of ons de termijn wel is
gegeven om zo’n eenmalige bijdrage terug te verdienen.
Wij zullen ons dus vooral gaan sterk maken om een bijdrage van VWS of Z&Z te krijgen op basis van
het principe van transitiekosten, maar ik zie op dit moment geen mogelijkheid om een besluit tot het
verstrekken van een eenmalige bijdrage door het bestuur te krijgen.
Mocht je juridische argumenten hebben die een ander licht op de zaak kunnen laten schijnen, dan
staan wij daarvoor natuurlijk altijd open”.
Over bovenstaand zal nader met de RAV HM overleg worden gevoerd.
4. Programmaplan Veiligheidsbureau
Kaders VRHM 2018
Het in 2016 vastgestelde Regionaal Beleidsplan geeft richting aan de inhoud van de werkplannen
voor de periode 2016-2019; de multidisciplinaire crisisbeheersing wordt gericht verder versterkt aan
de hand van drie beleidsprioriteiten: informatiegestuurd, risicogericht en omgevingsgericht
(net)werken. Daarnaast investeren we in de kwaliteit van de bedrijfsvoering.
Beleidsprioriteit 1: Informatiegestuurd werken
Doorontwikkeling geografische informatievoorziening
De VRHM is een project gestart om geografische informatie die te vinden is op informatiekaarten
beter te kunnen ontsluiten voor de crisisorganisatie. Met dit project wordt bereikt dat relevante interne
geografische informatie eenvoudig en veilig als kaartlaag gedeeld kan worden binnen de VRHM, met
andere regio’s en met ketenpartners. Ook kan hiermee relevante externe objectinformatie ontsloten
worden uit de landelijke voorziening Geo4OOV en gedeeld binnen de VRHM. Dit alles met het doel
om de crisisorganisatie beter te kunnen laten functioneren in tijden van crises.
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Project Informatiebeveiliging
Sinds 2017 is VRHM bezig om structureel meer aandacht aan informatiebeveiliging te besteden. In
het Veiligheidsberaad is in 2016 besloten dat alle Veiligheidsregio’s binnen een paar jaar flink moeten
groeien in de volwassenheid van de mate waarin de betrouwbaarheid van hun informatievoorziening
is geregeld. Hiertoe is een Auditkader Informatiebeveiliging Veiligheidsregio’s vastgesteld waaraan de
Veiligheidsregio’s dienen te voldoen.
De resultaten van een uitgevoerde nulmeting en een audit hebben de status van de volwassenheid
van informatiebeveiliging binnen VRHM bepaald. Op basis van nulmeting is een Plan van Aanpak
vastgesteld. In de voornoemde audit is het niveau voor de 32 controls van het Auditkaderkader
Informatiebeveiliging binnen VRHM in de meeste gevallen op volwassenheidsniveau 1 of 2 gesteld, in
enkele gevallen op 3. VRHM heeft bij aanvang van het project vastgesteld dat het door het
Veiligheidsberaad vastgestelde ambitieniveau van volwassenheidsniveau 4 voor de kritische
systemen van VRHM, binnen een jaar tijd, niet realistisch is. Dit is gebaseerd op ervaring en best
practices ten aanzien van overeenkomstige (veranderings-)trajecten. En ingegeven dat de
reorganisatie binnen VRHM, en de significante weerslag die deze heeft op m.n. de nieuwe wijze van
werken binnen de VRHM-organisatie; aandacht en inspanning hebben gekost en veelal zal blijven de
komende periode, is de verwachting. Binnen het project is daarom de focus gelegd op een adequate
verbetercyclus, waarin gestructureerd en gestaag wordt toegewerkt naar een “gedefinieerde situatie”,
die hoort bij een volwassenheidsniveau 3. Voor veel controls is een niveau 2 of 3 per 31 december
2018 een doel wat wél realistisch is.
De VRHM heeft onderkend dat het nog niet volledig “compliant” zijn aan het Auditkader
Informatiebeveiliging een risico voor de betrouwbaarheid (in termen van Beschikbaarheid, Integriteit
en Vertrouwelijkheid) van zijn informatiehuishouding en –voorziening kan inhouden.
De kans is aanwezig dat bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden afgelegd, in geval van
informatiebeveiligingsincidenten. Op het gebied van beschikbaarheid kan worden gedacht aan een
applicatie die na uitval niet op tijd hersteld wordt, bij integriteit is het niet kunnen vertrouwen op de
juiste informatie in een applicatie (t.b.v. besluitvorming) een voorbeeld, en bij vertrouwelijkheid kan
worden gedacht aan het niet goed beheren en beheersen van autorisatiemanagement, met als
gevolg een datalek van persoonsgegevens. Het imago van VRHM kan hierdoor worden geschaad.
Digitaal werken
VRHM en BHM hebben in 2016 een leverancier en een digitaal platform aangekocht dat tot doel heeft
de (efficiënte) uitwisseling van informatie binnen VRHM en ketenpartners te versterken. In 2017 is
gestart met een gefaseerde implementatie van het platform en de werkwijze. Inmiddels heeft de
stuurgroep Digitaal Werken besloten een pas op de plaats te maken met het project. Dit is nodig
omdat de realisatie van de verschillende functionaliteiten ingewikkelder is dan van tevoren was
voorzien. Een belangrijke extra reden voor deze pas op de plaats is dat de VRHM (met name de
afdeling Informatiemanagement) druk is met de consequenties van de reorganisatie en de restpunten
van het project VIMS. Concreet betekent dit dat de resterende maanden van 2018 gebruikt worden
om te onderzoeken of BREIN, een ander documentmanagementsysteem van dezelfde leverancier als
alternatief kan worden ingezet voor het zaaksysteem. Ook worden de scope, ambities (met name de
integraliteit/samenhang) en projectaanpak heroverwogen. Of en zo ja welke andere onderdelen van
het project Digitaal Werken in 2019 (weer) worden opgepakt, hangt af van de uitkomst van de
heroverweging.
Beleidsprioriteit 2: Risicogericht werken
Nieuw Regionaal Risicoprofiel
De VRHM wil voor de periode 2019-2022 een nieuw Regionaal Risicoprofiel opstellen. Het regionaal
risicoprofiel omvat een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s,
inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Op basis van de conclusies kan het bestuur
van de veiligheidsregio de ambities voor de risico- en crisisbeheersing vastleggen en de
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inspanningen van gemeenten en regio op elkaar afstemmen. Het instrumentarium van het
risicoprofiel wordt ingezet voor het versterken van de samenwerking met partners, als opmaat voor
een gezamenlijke agenda. Dit is een groeiproces, waarbij een aantal stappen in het nieuwe
risicoprofiel gezet kunnen worden, en een aantal de komende beleidsperiode. Ook is het regionaal
risicoprofiel is een belangrijke pijler onder het regionaal beleidsplan van VRHM. Om in 2019 opnieuw
een beleidsplan te kunnen vaststellen, dient het regionaal risicoprofiel eind 2018 gereed te zijn.
Om te komen tot het nieuwe Regionaal Risicoprofiel zijn de afgelopen periode 7 themabijeenkomsten
georganiseerd. De 7 thema’s waren Natuur & Klimaat, Milieu, Gebouwde omgeving, Continuïteit van
vitale voorzieningen, Mobiliteit, Veiligheid & Gezondheid en Publieke veiligheid. Tijdens de
themabijeenkomsten is met vertegenwoordigers van de hulpdiensten, gemeenten en deskundigen
van partners gewerkt aan een gezamenlijke risico-inventarisatie en risicoanalyse van de aanwezige
risico´s. De resultaten van deze bijeenkomsten worden nu verwerkt tot een nieuw Regionaal
Risicoprofiel. Het streven is het concept Regionaal Risicoprofiel op 21 februari aan te bieden aan het
Algemeen Bestuur, samen met een voorstel voor de consultatie van gemeenteraden en partners.
Prioritaire risico’s
Het thema AB van september stond in het teken van terrorismegevolgbestrijding. De bijeenkomst was
een vervolg op het thema-AB in februari en op de individuele gesprekken met alle burgemeesters.
Tijdens de bijeenkomst zijn afspraken over de taak- en rolverdeling, de opschaling en de
communicatie van zowel het NCTV, de VRHM als de burgemeester in verschillende scenario’s van
dreiging/aanslagen toegelicht. Ook zijn zogenaamde bestuurlijke sleutelbesluiten doorgesproken.
Sleutelbesluiten zijn besluiten (maatregelen) die grote impact hebben in een dynamiek van
dreiging/aanslag omdat ze (de)escalerend werken. Per dreiging/aanslagscenario bestaat een
overzicht van de waarschijnlijke maatregelen en sleutelbesluiten, verwerkt in een bestuurlijke agenda.
Van tevoren, in de koude fase, worden deze sleutelbesluiten inhoudelijk voorbereid en vastgelegd
door het bestuur. Mocht zich een dreiging of aanslag voordoen dan hoeft op dat moment ‘alleen’ nog
maar gekeken te worden naar afwijkingen van de eerder genomen besluiten en hoeft men de
discussie in het ‘gouden uur’ niet meer te voeren. In het thema-AB is verkend welke maatregelen van
tevoren voorbereid worden binnen de gemeenten en VRHM. De uitkomsten van de bespreking in het
thema-AB worden verwerkt in een bestuurlijk kader en in de informatiekaart TGB. Vaststelling hiervan
vindt plaats in de volgende vergadering van het AB.
Risico-objecten gevaarlijke stoffen
Het project lijst risico-objecten gevaarlijke stoffen laat zien dat er in Hollands Midden een aantal
objecten zijn waar zich een ongeval met gevaarlijke stoffen voor kan doen. Samen met
Omgevingsdiensten Midden-Holland en West-Holland en vertegenwoordigers van alle kolommen zijn
criteria bepaald om in te schatten of een object risicovol is. Ook is onderzocht welke
omgevingsfactoren een rol spelen bij de bepaling van de risico’s. Dit heeft geresulteerd in een
afgewogen lijst met risico-objecten. Per object is bekeken of multidisciplinaire planvorming van
meerwaarde is. Geconcludeerd is dat voor het merendeel van deze objecten de VRHM voldoende
voorbereid is. Uitzondering vormt Geodis BM Netherlands B.V. in Lekkerkerk. Hiervoor gaat de
VRHM onderzoeken óf en zo ja welke (vorm van) operationele voorbereiding noodzakelijk is.
Omgevingswet
Overheden werken in een snel veranderende maatschappelijke omgeving. De dynamiek hiervan
vraagt om een interactieve en participatieve rol waarbij maatschappelijke opgaven leidend zijn. De
nieuwe Omgevingswet – minder regels, snellere besluitvorming, meer ruimte voor initiatief – sluit
hierbij aan met ruimere (en decentrale) mogelijkheden om doelgericht aan de kwaliteit van de
leefomgeving te werken.
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Om de materie van de Omgevingswet beter te kunnen begrijpen en te doorleven hebben de
Omgevingsdienst West-Holland, de Veiligheidsregio Hollands Midden, de RDOG (Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden), de gemeente Leiden en de werkorganisatie
HLTsamen het Omgevingsspel West-Holland ontwikkeld. Doel is op speelse wijze vanuit
verschillende achtergronden en posities kennis en ervaring op te doen met de Omgevingswet om
uiteindelijk gezamenlijk klaar te zijn voor de Omgevingswet. Er zijn elf concrete cases ontwikkeld. Aan
de hand van een casus krijgen de deelnemers inzicht in de gevolgen van het werken volgens de
Omgevingswet. Inmiddels is het Omgevingsspel West-Holland al met veel betrokken gespeeld;
bestuurders, raadsleden, collega’s bij gemeenten en ketenpartners.
Regionaal Crisisplan
Op 7 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur van VRHM de laatste versie van deel 1 van het
Regionaal Crisisplan vastgesteld. Met het bestuur van de VRHM is afgesproken dat de kolommen
voor 1 juli 2018 de deelprocesplannen (delen 2) uitwerken.
Het Regionaal Crisisplan bestaat uit 2 delen. Deel 1 beschrijft het totale stelsel van de
crisisbeheersing. In de deelprocesplannen (delen 2) van het Regionaal Crisisplan zijn de
deelprocessen van politiezorg, brandweerzorg, bevolkingszorg en de geneeskundige zorg
beschreven. De delen 2 zijn een belangrijke aanvulling op deel 1 van het Regionaal Crisisplan en
sluiten op elkaar aan. Voor het beschrijven van de deelprocesplannen is gebruik gemaakt van de
landelijke Referentiekader Regionaal Crisisplan. De deelprocessenplannen worden als een
samenhangend geheel ter instemming aangeboden in de besluitvormingslijn van VRHM en door de
kolommen vastgesteld.
Kleinschalige decontaminatie
De VRHM heeft de werkwijzen en middelen voor kleinschalige pre-hospitale decontaminatie van
chemisch, besmette slachtoffers verbeterd. Hierdoor kan bijvoorbeeld redding, ontsmetting en het
verlenen van medische hulp aan slachtoffers sneller en veiliger plaatsvinden.
De afzonderlijke hulpdiensten hebben voor kleinschalige pre-hospitale decontaminatie van chemische
besmette slachtoffers eigen werkwijzen/ procedures en middelen. Daarnaast bestaat er een landelijke
en multidisciplinaire handreiking ‘Decontaminatie´. De VRHM heeft deze afspraken naast elkaar
gelegd, op elkaar afgestemd en getest in de praktijk. Met de verkregen inzichten zijn diverse
monodisciplinaire acties en aanbevelingen opgesteld. De voortgang van de verbeterpunten wordt
periodiek in beeld gebracht.
Actualiseren informatiekaarten
De VRHM actualiseert elke drie jaar bestaande informatiekaarten. De afgelopen periode is de
informatiekaart Verdiepte ligging A4 aangepast na een mondelinge en schriftelijke consultatieronde
bij alle partijen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de informatiekaart. Ook de
informatiekaart Omgevingsdiensten is in samenwerking met de omgevingsdiensten Midden- en West
Holland (ODMH en ODWH) aangescherpt op actualiteiten. De vernieuwde informatiekaart beschrijft
de verschillende taken van de omgevingsdiensten op het gebied van milieu en bouw.
Beleidsprioriteit 3: Omgevingsgericht (net)werken
Systeemtest Utopia
Op 25 januari 2018 is er binnen de VRHM een systeemtest georganiseerd. Doel van de systeemtest
is om het functioneren van de crisisorganisatie en de kwaliteit van de crisisbestrijding inzichtelijk te
maken. De Inspectie Justitie en Veiligheid neemt de toetsingsresultaten op in de ‘Staat van de
Rampenbestrijding’. Op basis van de aanbevelingen is een plan van aanpak opgesteld dat in het
Dagelijks Bestuur van 27 september is vastgesteld. De verbeterpunten op het gebied van met name
crisiscommunicatie en bevolkingszorg zijn voorzien van concrete acties. De monitoring hiervan vindt
plaats via voortgangsrapportage die twee keer per jaar uitkomt.
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5. Programmaplan Oranje Kolom
In de achterliggende periode heeft het BGC zich gericht op de uitvoering van de reguliere
werkzaamheden. Bijzondere aandacht is besteed aan de vijf voorgenomen prioriteiten, zoals
beschreven in het werkplan Oranjekolom 2018.
Dat zijn:
 Prestatiemeting.
In 2018 is de eindrapportage van het cluster Rijn- en Veenstreek opgeleverd. Kort daarna is er
gestart met de prestatiemeting voor het cluster Midden-Holland. De verwachting is dat deze eind
dit jaar/ begin volgend jaar afgerond zal zijn waarna het laatste cluster, Duin- en Bollenstreek,
nog gereviewd zal worden. Als deze meting klaar is worden de eindrapportages van alle clusters
naast elkaar gelegd om te kijken of er rode draden zijn wat we als Oranje Kolom moeten
oppakken of verder moeten uitwerken.
 Opleiden, Trainen en Oefenen.
De vernieuwde OTO-catalogus is dit jaar goed bevallen. Van veel gemeenten krijgen we
aanmeldingen en horen we positieve geluiden. Zo is er onder andere twee keer een Dag van de
Crisisbeheersing georganiseerd voor de gemeentelijke crisisfunctionarissen en zijn we bezig met
de Leerprikkelaar. Dit houden we vast voor 2019 met uiteraard weer een vernieuwd aanbod voor
de gemeentelijke crisisfunctionarissen. We peilen de behoeften en proberen dit zo goed mogelijk
aan te laten sluiten bij de wensen.
 Terrorismegevolgbestrijding.
Vanuit de Oranje Kolom is dit jaar gewerkt aan de bestuurlijke agendasetting bij (dreiging van)
extreem geweld. Er is in de themavergaderingen van februari en september uitgebreid stilgestaan
bij het model zoals deze in de VR Haaglanden is ontwikkeld. In de één op één gesprekken die
zijn gevoerd met alle burgemeesters zijn de wensen en behoeften besproken over hoe zij de
uitwerking van het model zien. In het DB van november wordt gekeken of de lijn die is uitgezet de
juiste is zodat daar begin 2019 verder aan gewerkt kan worden.
 Informatiemanagement.
Er is de afgelopen periode geïnvesteerd in de werving van nieuwe informatiemanagementfunctionarissen voor de Oranje Kolom. Per 1 november 2018 wordt de bestaande
informatiemanagement pool voor het beleidsteam weer verdeeld in oost en west en worden de
pools voor de informatiemanagement functies in het team bevolkingszorg aangevuld met nieuwe
functionarissen. Dit betekent dat we in 2019 op volle sterkte zijn.
 Crisiscommunicatie.
In december 2017 zijn de woordvoerders CoPI gecertificeerd. De communicatieadviseurs van het
ROT zijn nu bezig met een opleiding en worden dit jaar nog gecertificeerd. In 2019 zullen de
Hoofden Taakorganisatie Communicatie hetzelfde traject doorlopen waarbij het gevuld krijgen en
houden van de HTo-C pool een groot aandachtspunt blijft.
Voor zover aan de orde in de Oranje Kolom worden de thema’s uit het beleidsplan van de VRHM
2016-2019 opgepakt. Veelal betekent dit dat wordt aangesloten bij door andere disciplines van de
VRHM ontwikkelde initiatieven. Verder worden deze thema’s geïntegreerd opgepakt bij de reguliere
werkzaamheden.

4. Implementatie en communicatie
-

5. Bijlagen
-

12
Agendapunt B.7 AB VRHM 29 november 2018

B.8

1. Samenvatting voorstel
Het conceptjaarplan en de begroting 2019 van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) worden conform
de Wet veiligheidsregio’s voor een zienswijze aan het bestuur van de veiligheidsregio voorgelegd.
Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 8 november 2018 ingestemd met het versturen van
de zienswijze op het jaarplan en de begroting IFV 2019.

2. Algemeen
Onderwerp:

Jaarplan en begroting IFV
2019

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

VRHM
Ernst Breider,
concerncontroller
29 november 2018

B.8

Bijlage(n):

3

Portefeuille:

C.L. Visser (DB)
H. Zuidijk (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Toelichting
Bij de totstandkoming van het jaarplan en begroting 2019 zijn de managementraden, het netwerk
Finance & Control van de veiligheidsregio’s en de bestuursadviseurs van de veiligheidsregio’s
betrokken.
De structuur van het jaarplan is gebaseerd op het portfolio aan diensten dat het IFV aanbiedt:
Kennisontwikkeling en onderwijs, Informatievoorziening, Materieelbeheer en procurement en
Diensten aan managementraden en bestuur. De in bijlage 3 opgenomen toelichting op de historische
besluitvorming op de bijdragen van de vijfentwintig veiligheidsregio’s aan het IFV onderscheiden naar
de diverse taken, geeft de veiligheidsregio’s een goed inzicht in de financiering van het IFV.
Het aandeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden in de financiële afspraken met het IFV zijn
opgenomen in de begroting van VRHM.

4. Bijlagen
-

Zienswijze jaarplan en begroting IFV 2019
Brief IFV van 21 september 2018, Zienswijze jaarplan IFV 2019
Jaarplan en begroting IFV 2019, Versie 1.0, 20 september 2018

IFV Instituut Fysieke Veiligheid
T.a.v. voorzitter Mr. G.O. van Veldhuizen
Postbus 7010
6801 HA ARNHEM

Datum

Behandeld door

Onze referentie

Telefoon

Uw referentie

E-mail

Bijlage

Zaaknummer
Onderwerp

Zienswijze jaarplan en begroting IFV 2019

Geachte heer Van Veldhuizen,
Bijgaand treft u de zienswijze aan van het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden op het
jaarplan en de begroting van het IFV 2019.
ALGEMEEN
Betrokkenheid bij de totstandkoming van het jaarplan
Zowel de managementraden als de bestuursadviseurs van de veiligheidsregio’s en het netwerk Finance &
Control zijn betrokken bij de totstandkoming van het jaarplan. Wij stellen deze dialoog zeer op prijs.
Transparantie
De door het IFV aangebrachte structuur, gebaseerd op het portfolio aan diensten en de betreffende
wettelijke bepalingen, heeft inderdaad aan het beoogde effect van transparantie voldaan. Ook de in
bijlage 3 opgenomen toelichting op de historische besluitvorming op de bijdragen van de vijfentwintig
veiligheidsregio’s aan het IFV onderscheiden naar de diverse taken, geeft de veiligheidsregio’s een goed
inzicht in de financiering van het IFV.
Meer aandacht voor multidisciplinaire crisisbeheersing
Het jaarplan IFV bevat veel aan de brandweer gerelateerde onderwerpen en heeft daardoor een
monodisciplinair karakter.
De samenleving heeft te maken met nieuwe en onbekende dreigingen. De crises van de toekomst en
omvang en effecten hiervan laten zich moeilijk voorspellen. Nieuwe crisestypen overstijgen snel het
regionale niveau en beperken zich niet tot landsgrenzen of tot individuele kolommen. De aandacht voor
crisisbeheersing wordt om die reden steeds prominenter en zichtbaarder in de agenda’s van de
veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s blijven hun uitvoerende, monodisciplinaire organisaties versterken,
maar ontwikkelen zich tegelijkertijd meer en meer tot netwerkgerichte, multidisciplinaire
crisesorganisaties.
Op landelijk niveau richt de strategische agenda van het Veiligheidsberaad zich onder meer op een
gezamenlijke aanpak van ongekende crises. Deze ambities zijn ook op ambtelijk niveau herkenbaar in de
landelijke ontwikkelagenda veiligheidsregio’s, die momenteel vorm krijgt.
Het IFV wil zich ontwikkelen tot een toonaangevend multidisciplinair kennisinstituut met een
toekomstbestendige en klantgerichte oriëntatie. We zijn verheugd te zien dat hierin mooie stappen gezet
worden. Het IFV kan dit nog verder versterken door nadrukkelijker aan te sluiten bij bovengenoemde

Onze referentie:

ontwikkelingen en de aandacht voor multidisciplinaire crisisbeheersing in het jaarplan te vergroten. Ook
vragen we het IFV te onderzoeken hoe capaciteit en financiën ter ondersteuning hiervan in overleg met
de veiligheidsregio’s beschikbaar kunnen worden gesteld.
SPECIFIEK
Kenniscentrum data-analyse
Het IFV richt middels een rijksbijdrage van 1,6 mln. in 2019 een Kenniscentrum data-analyse in. Daarbij
staat vermeld dat sprake is van projectfinanciering en dat op termijn een structurele bijdrage vanuit de
veiligheidsregio’s wordt voorzien. Deze opmerking wekt de suggestie dat de veiligheidsregio’s geen keuze
hebben, waarbij daarnaast ook de verwachte omvang van deze toekomstige bijdrage niet in beeld is
gebracht. Het zou goed zijn dit nader te duiden en aan te geven of nog sprake is van een keuze en wat de
eventuele consequenties zijn. Ons verzoek is om hierover nader met de veiligheidsregio’s in overleg te
treden.
Hetzelfde geldt voor de wijze waarop, meer in algemene zin, de kosten van zowel de huidige als de
toekomstige vormen van collectieve dienstverlening worden verdeeld over de veiligheidsregio’s. Wij
roepen u op de rationale achter de bestaande verdeling op te nemen in de begroting, en met ons tot
transparante uitgangspunten te komen voor toekomstige ontwikkelingen.
De wendbare organisatie
In hoofdstuk 7 wordt aangegeven dat het IFV sedert 2018 een flexibele organisatie is, waarbij de inzet van
medewerkers vraaggericht is georganiseerd. Ons inziens is dit een goede ontwikkeling. Wel vragen wij
aandacht voor hoe zich dit verhoudt tot de formatieve omvang van het IFV.
Omvang IFV
Uit de begroting (hoofdstuk 6) blijkt dat het aantal fte binnen het IFV jaarlijks toeneemt: 11 fte. in 2017,
13 fte. in 2018 en 17 fte. in 2019. Ook de omzet neemt jaarlijks toe. De taken van het IFV lijken alleen
maar toe te nemen. Dit roept de vraag op of het IFV in haar verdere ontwikkeling naar de toekomst niet
ook eens een blik dient te werpen op de wendbaarheid van het hele takenpakket en of wellicht ‘oud voor
nieuw’ niet ook de mogelijkheid schept om nieuwe taken op te pakken.
Regeling begroting en verantwoording IFV
Het IFV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Voor haar jaarverantwoording valt het IFV onder de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Organisaties zonder winststreven (RJ 640). Daarnaast zijn
specifieke regels opgenomen in de Wet veiligheidsregio’s, het Besluit Rijksbijdrage IFV en de Regeling
Accountantscontrole IFV.
Gezien de omvang en de taken van het IFV bieden deze richtlijn en regels onze bestuursadviseurs
onvoldoende houvast om onze voorzitter als lid van het algemeen bestuur te ondersteunen in de
besluitvorming.
De genoemde specifieke regels staan het algemeen bestuur niet in de weg om nadere regels voor het IFV
vast te stellen. In een ‘regeling begroting en verantwoording IFV’ kunnen onder meer afspraken worden
gemaakt over:
-

de (wijze van besluitvorming rondom) resultaatbestemming;
begrotingswijzigingen;
de omvang (en mutaties) van reserves en voorzieningen.

Zo’n regeling kan de zienswijzeprocedure ondersteunen en leidt ertoe dat onze zienswijze zich tot
hoofdlijnen kan beperken en meer op de beleidsinhoud is gericht.
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Zienswijze
Samengevat luidt de zienswijze van het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden als volgt: Wij
stemmen in met het nu voorliggende Concept jaarplan en begroting IFV 2019 versie 1.0, d.d. 20
september 2018 en hebben daarbij de volgende wensen:
-

meer aandacht voor crisisbeheersing in het jaarplan en capaciteit en financiën ter ondersteuning
hiervan;
de totstandkoming van een ‘regeling begroting en verantwoording IFV’;
een onderzoek naar de mogelijkheden om toekomstige taakontwikkelingen op te pakken via ‘oud
voor nieuw’ en de (collectieve) financiering daarvan;
een toelichting op de verwachte (financiële) ontwikkelingen rondom het kenniscentrum dataanalyse.

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden
Secretaris

Voorzitter

J.J. Zuidijk

H.J.J. Lenferink
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1 Inleiding
Het Instituut Fysieke Veiligheid groeit. In de afgelopen jaren is er veel werk verricht om het
IFV ook de komende jaren gereed te maken voor de toekomst. De ambitie van het IFV is om
op het terrein van de fysieke veiligheid een uniek en gezaghebbend instituut te zijn, dat
samen met zijn partners inspeelt op relevante ontwikkelingen (maatschappelijk, technisch,
sociaal, bestuurlijk). Dat doet het IFV voor de monodisciplinaire partners en in het
multidomein van de crisis- en rampenbestrijding. Daartoe wordt onderzoek verricht,
vakkennis ontwikkeld en onderwijs verzorgd. Ook voorziet het IFV in een innovatieplatform
voor de veiligheidsregio’s en het ministerie van Justitie en Veiligheid en fungeert hij als de
spil in de informatievoorziening voor de veiligheidsregio’s. Daarnaast groeit het IFV ook in
zijn rol als ondersteuner van de veiligheidsregio’s, onder meer bij het in beheer nemen van
landelijke specialismen, nauwe samenwerking met operationele partners en het begeleiden
van regio’s bij hun primaire en bedrijfsvoeringstaken.
In dit jaarplan wordt weergegeven welke producten en diensten het IFV in 2019 levert en
hoe de veiligheidsregio’s daarin ondersteund worden. Daarbij ligt de focus op de
belangrijkste wijzigingen, ontwikkelingen en ambities.
Het jaarplan is ingedeeld naar de vier diensten van het IFV, dit zijn:
 Kennisontwikkeling en onderwijs;
 Informatievoorziening;
 Materieel en procurement;
 Diensten aan bestuur en managementraden.
De begroting voor 2019 maakt onderdeel uit van het jaarplan. Om de inzichtelijkheid in de
komende jaren te vergroten, is ook een meerjarenbegroting en een hoofdstuk over onze
bedrijfsvoering opgenomen.

Wettelijk kader IFV
Het IFV is op januari 2013 opgericht als rechtspersoon met wettelijke taken door de wijziging
van de Wet veiligheidsregio’s (hierna Wvr).
Het IFV voert drie soorten opdrachten uit, elk met een andere financieringsbron.
1. Wettelijke taken (Wvr, art. 68):
Het IFV heeft taken op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding,
crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Waaronder het verzorgen
van (officiers)opleidingen, examinering, kennisontwikkeling en –deling en het
verwerven, beheren en ter beschikking stellen van materieel.
2. Opdrachten voor de veiligheidsregio’s (Wvr, art. 69):
Het IFV kan in opdracht van een of meer besturen van de veiligheidsregio’s
werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de veiligheidsregio’s, waaronder het
ondersteunen bij de uitvoering van de taak, bedoeld in art. 22.
3. Opdrachten voor derden (Wvr, art. 70):
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Het IFV kan in opdracht van derden andere werkzaamheden verrichten dan die
welke artikel 68 en 69 voortvloeien op het gebied van fysieke veiligheid.

De visie van het IFV
De (fysieke) veiligheid in ons land is geen statisch begrip maar een kwetsbare
verworvenheid. Maatschappelijke, technologische en demografische ontwikkelingen vormen
de reden om continu te werken aan het stabiliseren en verhogen van het veiligheidsniveau.
Dat vereist gericht investeren in onderzoek en kennisontwikkeling, waardoor onze
deskundigheid over en vaardigheden om adequaat te kunnen handelen bij rampen en crises
worden vergroot. Daarbij neemt de veiligheid in ons land toe als de afzonderlijke
crisisorganisaties goed zijn toegerust voor hun taken bij rampen en crises, uitgebreide
kennis hebben over elkaars competenties, kunnen beschikken over een gedeeld en actueel
informatiebeeld, en maximaal getraind zijn in het structureel samenwerken.

De missie van het IFV
Het IFV draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s
en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken. Wij ontwikkelen en
delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van
gemeenschappelijk materieel, wij bieden dienstverlening op het gebied van
informatievoorziening en wij adviseren de betrokken besturen. Ons motto hierbij is:
signaleren en verbinden.

1.1 Trends en ontwikkelingen in onze omgeving
Als kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie, speelt het IFV in op een veranderende
omgeving en is het cruciaal om zicht te hebben op relevante trends, ontwikkelingen en
nieuwe risico’s die van invloed zijn op het fysieke veiligheidsdomein.
Daarom heeft het IFV een analyse verricht naar relevante trends, ontwikkelingen en risico’s.
Deze trendanalyse heeft geresulteerd in een strategische kennisagenda die ook is
besproken met het veld. Dit vormt daarmee belangrijke input voor de koers van het IFV,
evenals de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan onze organisatie en de wijze waarop
het IFV uitvoering geeft aan zijn taken en opdrachten. Strategische en tactische keuzes die
voor 2019 worden gemaakt, zijn gebaseerd op deze trendanalyse. De belangrijkste
ontwikkelingen, vernieuwingen, ontwikkelingen en ambities zijn gespiegeld aan deze trends.
Dit geldt hoofdzakelijk voor de taken en opdrachten met betrekking tot kennisontwikkeling en
onderwijs.
Hieronder zijn de vijf thema’s uit deze trendanalyse weergegeven.

Verandering van het klimaat
Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. Klimaatverandering leidt
tot een grotere kans op een ander soort incidenten en crises die zich acuut of juist sluipend
kunnen voordoen. Nederland kan in toenemende mate te maken krijgen met extreem weer,
zoals zware stormen of langdurige droogte, maar ook met overstromingen. Het is
voorstelbaar dat dergelijke crises grote gevolgen kunnen hebben voor de vitale
infrastructuur. Om Nederland voor te bereiden op dergelijke crises is samenwerking met en
tussen de algemene en functionele ketens noodzakelijk.
Het IFV heeft hier aandacht voor door de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, waar
mogelijk, op te nemen in de lectoraatsplannen. Daarnaast vertoont deze trend belangrijke
raakvlakken met het programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch
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Optreden (GBO SO). Specifiek gaat het om de specialismen Natuurbrandbeheersing en het
nieuw te ontwikkelen specialisme Water.

Verduurzaming van de samenleving
Belangrijke exponenten van de verduurzaming zijn de circulaire economie en de
energietransitie. Het kabinetsvoornemen om Nederlandse woningen van het aardgasnet te
halen is hier een voorbeeld van. Verduurzaming van de samenleving biedt zowel kansen als
risico’s voor de fysieke veiligheid.
Brandveiligheid kan bij het ontwerp van gebouwen en de inventaris al als een belangrijke
factor worden meegenomen, tegelijkertijd worden ook andersoortige materialen gebruikt die
van invloed zijn op de brandbestrijding. Een ander voorbeeld is de lokale opslag van
elektriciteit, zoals batterijen in auto’s, huizen en wijken en het gebruik van alternatieve
brandstoffen, welke zorgen voor nieuwe risico’s in brandpreventie en incidentbestrijding.
Voor hulpdiensten is het van belang de gevaren hiervan te leren kennen, zodat zij zich
hierop kunnen voorbereiden en hierover kunnen adviseren.
De lectoraten van het IFV trekken gezamenlijk op in het onderzoeken van de gevolgen van
deze trend op de crisisbeheersing en incidentbestrijding. Dit is opgenomen in de
lectoraatsplannen. Een concreet voorbeeld is het verrichten van onderzoek naar de effecten
van nieuwe energiebronnen in voertuigen.

Informatisering en digitalisering
De samenleving is in toenemende mate afhankelijk van applicaties en infrastructuur die
onderling verbonden zijn. Dit biedt in de eerste plaats veel kansen, zoals het horizontaal
samenwerken van hulpdiensten in netwerken. Ook kunnen business intelligence en big data
analyse een belangrijke bijdrage leveren aan preventie, preparatie en repressie. Daarbij is
een gerichter preventiebeleid voorstelbaar.
Aan de andere kant maakt deze ontwikkeling de samenleving ook kwetsbaar. De
toenemende afhankelijkheid kan ontwrichtend werken in het geval van een grootschalige
uitval van vitale infrastructuur. Maar ook gerichte cyberaanvallen vormen een steeds reëlere
dreiging.
Het IFV speelt op deze trend in door een kenniscentrum data-analyse op te richten en de
bijbehorende technische infrastructuur te realiseren. Daarnaast vertoont deze trend
belangrijke raakvlakken met de activiteiten die worden verrichten in het Programma
Informatievoorziening en de ondersteuning van het programma Cyber voor de RDVR.

Veranderende demografie
De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert. De levensverwachting stijgt en
ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. In toenemende mate betreft het ook
verminderd zelfredzame personen, vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor de hulpverlening
en de risico- en crisiscommunicatie in het geval van branden of crises.
Door de verstedelijking wonen steeds meer mensen op een relatief klein oppervlak. Dit stelt
eisen aan woningbouw, ruimtelijke inrichting en infrastructuur. Ontwikkelingen als verticaal
produceren, dubbel ruimtegebruik en de ondergrondse stad hebben gevolgen voor de
fysieke veiligheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid.
Hiernaast neemt ook het aantal eenpersoonshuishoudens toe, op dit moment betreft dit ruim
een derde van het totaal aantal huishoudens in Nederland. Mensen maken in sommige
gebieden minder vaak deel uit van sociale netwerken wat gevolgen kan hebben voor de
mate van zelfredzaamheid.
Deze trend vertoont belangrijke raakvlakken met de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat
Brandpreventie en de activiteiten die worden verrichten in relatie tot Bevolkingszorg.
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Toenemende mondialisering
De wereld is meer dan ooit toegankelijk geworden door digitalisering en de groei van
internationale handel en toerisme. Deze globalisatie neemt grenzen weg en maakt vrij
verkeer en handel steeds beter mogelijk.
Tegelijkertijd doen zich ontwikkelingen voor waardoor de druk op dit vrije verkeer toeneemt,
zoals migratie, terrorisme en internationale criminaliteit. Conflicten elders in de wereld
hebben consequenties voor Nederland. Crises elders in de wereld leiden bijvoorbeeld tot
instabiliteit aan de grenzen van Europa en kunnen verschillende gevolgen hebben voor
Nederland.
Deze trend heeft vooral indirect een relatie met crisisbeheersing. Het lectoraat
Crisisbeheersing neemt dit onderwerp waar mogelijk mee in de onderzoeksprogrammering,.

1.2 Speerpunten IFV 2019
Uitvoeringsagenda Brandweer
In opdracht van de Raad van Brandweercommandanten (RBC) werkt het IFV samen met de
RBC, de veiligheidsregio’s en andere stakeholders aan de Uitvoeringsagenda Brandweer.
De uitvoeringsagenda is gebaseerd op de Landelijke agenda Brandweerzorg 2018-2022,
waarin de RBC heeft aangegeven wat de brandweer de komende jaren landelijk samen wil
oppakken om de ambities uit Brandweer over morgen verder te realiseren. De
Uitvoeringsagenda Brandweer kan dan ook worden gezien als de ontwikkelagenda voor
Brandweer Nederland voor de komende periode (2018 – 2020).
De ambities van de RBC zijn uitgewerkt in 36 trajecten (gezamenlijk maakt dat de
uitvoeringsagenda) en het IFV heeft de opdracht gekregen de realisatie van de
uitvoeringsagenda op zich te nemen.
Het IFV heeft daarvoor een programmadirectie ingericht. Deze programmadirectie zorgt in
opdracht van de RBC (DB) dat alle trajecten worden opgestart en biedt ondersteuning bij het
projectmatig, programmamatig of ontwikkelgericht opzetten en uitvoeren van de trajecten,
stuurt en monitort de voortgang en zorgt voor de samenhang tussen de verschillende
trajecten. De inhoudelijke sturing op de trajecten vindt plaats vanuit de RBC (via DB RBC,
programmaleiders en portefeuillehouders).
Daarnaast speelt het IFV in vele trajecten een ondersteunende procesrol, bijvoorbeeld vanuit
de afdeling Ondersteuning Managementraden, verder levert het IFV kennis en expertise
vanuit bijvoorbeeld de lectoraten en vakgroepen en levert het IFV uitvoeringscapaciteit om
zaken georganiseerd te krijgen en vast te leggen.
In 2018 is de uitvoeringsagenda gestart en deze loopt door tot 2020. In het afgelopen jaar is
een groot aantal trajecten gestart en zijn enkele trajecten reeds afgerond. Een groot aantal
trajecten zitten op dit moment in de uitvoeringsfase en in 2019 wordt op enkele trajecten
extra ingezet. Reeds afgerond is de visie op realistisch oefenen, en ook is een
gezondheidsmonitor is ontwikkeld. Verder zijn enkele projecten van Rembrand afgerond,
zoals het traject ‘versterken rol gemeenten brandveiligheid’ en ‘rookmelders’.
Momenteel wordt in de diverse programmaraden een prioritering gemaakt in de trajecten.
Vooruitlopend op die exercitie krijgen in 2019 in ieder geval de volgende trajecten uit de
Uitvoeringsagenda Brandweer een extra impuls:
 Vrijwilligheid: Het Veiligheidsberaad heeft de RBC de opdracht gegeven een
programma uit te werken dat zich richt op de vraag hoe het brandweerstelsel
robuust en toekomstbestendig kan blijven met behoud van vrijwilligheid. Het
programma krijgt een doorlooptijd van vier jaar en daarbij worden twee sporen
onderscheiden. In het eerste spoor wordt vanuit het hier en nu aan de slag gegaan
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met het verbeteren van de inzet van vrijwilligers bij de brandweer. Het tweede spoor
richt zich op de toekomst waarin wordt toegewerkt naar een nieuw brandweerstelsel
met ruimte voor vrijwilligheid.
Diversiteit: Er is een programmamanager aangetrokken (detachering bij IFV) die
een programmaplan opstelt voor de komende jaren om de regio’s te ondersteunen
bij het vraagstuk rondom diversiteit.
Omgevingswet: Een majeure ontwikkeling die op de brandweer (veiligheidsregio)
afkomt is die van de Omgevingswet. In het afgelopen jaar zijn er impactanalyses
opgesteld en op basis van die inzichten (de impact op de brandweer) gaat gewerkt
worden aan het omgevingsrecht proof maken van de brandweer.
Uitruk op maat: In 2019 wordt een evaluatie uitgevoerd naar het landelijk kader
Uitruk op maat om op basis daarvan een verkenning te starten naar een eventuele
verbreding van het landelijk kader.
Vakbekwaamheid: De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe inzichten en kennis
opgedaan die raken aan het vak. Het komende jaar wordt onderzocht wat dit
betekent voor het vakbekwaam blijven naar de toekomst toe en wordt
vakmanschap op het gebied van risicobeheersing (brandveilig leven) ‘nieuwe stijl’
ontwikkeld.

Kenniscentrum data-analyse
In 2018 is de basis gelegd voor de inrichting van een kenniscentrum data-analyse en in 2019
wordt dit verder ingericht. Met dit kenniscentrum kan het IFV actuele, betrouwbare en
onderling vergelijkbare data verzamelen en daarmee voorzien in de behoefte van de
veiligheidsregio’s. Niet alleen levert data-analyse en business intelligence een belangrijke
bijdrage aan het taakveld van de veiligheidsregio’s, maar ook vormt het belangrijke input
voor de lectoraten. Het Kenniscentrum data-analyse wordt uitgebreid toegelicht in de
hoofdstukken 2 en 3.

Omgevingswet
De Omgevingswet manifesteert zich de komende jaren nadrukkelijk in het fysieke
veiligheidsdomein. Om deze reden investeert het IFV in 2019 nadrukkelijk in de opbouw van
kennis en expertise ten aanzien van de inhoudelijke implicaties van deze nieuwe wetgeving.
Deze kennis wordt actief beschikbaar gemaakt voor de veiligheidsregio’s door, in nauwe
afstemming met de lectoraten, een ondersteuningsprogramma op te zetten waarin een
samenhangend pakket aan activiteiten en kennisproducten wordt aangeboden. In aanvulling
hierop wordt een leerkring Omgevingsrecht ingericht, inclusief plug-in sessies, leertafels en
een virtueel kantoor. Het doel bij deze activiteiten is om de veiligheidsregio’s zo goed
mogelijk voor te bereiken op en te ondersteunen bij de komst van de Omgevingswet. Dit
onderwerp komt uitgebreider aan de orde in hoofdstuk 2.

Informatievoorziening
Informatievoorziening voor de veiligheidsregio’s blijft steeds belangrijker worden. Om deze
reden investeert het IFV in 2019 actief in de gezamenlijke informatievoorziening voor de
veiligheidsregio’s. Niet alleen beheert het IFV verschillende informatiesystemen zoals het
Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), de Slachtofferinformatie-systematiek (SIS),
de basisvoorziening Geo en de basisvoorziening Elektronische Leeromgeving (ELO), maar
worden deze ook doorontwikkeld.
De focus van het IFV ligt in 2019 op de technische realisatie van een datawarehouseomgeving waarin eenduidige en betrouwbare data wordt opgeslagen. Concreet betekent dit
de realisatie van een technisch platform, opslagcapaciteit, onderliggende databases, maar
ook het gebruik van eenduidige definities en datamodellen. De diensten in het kader van
informatievoorziening worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3.
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Grootschalig Brandweer Optreden en Specialistisch Optreden (GBO SO)
Het programma GBO SO valt onder de Uitvoeringsagenda Brandweer en het programma
loopt tot en met 2020. In die periode worden de volgende vier landelijke specialismen
opgeleverd:
 Technische hulpverlening;
 Natuurbrandbeheersing;
 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen;
 Logistiek en ondersteuning.
Binnen deze specialismen richt het IFV zich in 2019 op het beheer van de organisatie rond
de specialismen, het landelijke materieel en de onderliggende informatiesystemen.
Daarnaast worden nieuwe onderdelen geïmplementeerd, zoals specialistische teams, een
landelijke drone-organisatie en een landelijke logistieke databank. Verder worden binnen de
specialismen nieuwe producten ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van
een scenario ‘spoorwegincidenten’ als uitbreiding van het team Specialistische Technische
Hulpverlening (STH), de ontwikkeling van een digitaal signaleringssysteem voor droogte en
de ontwikkeling van specialistische teams op het gebied van grootschalige ontsmetting.
Tot slot worden visies ontwikkeld op de specialismen Technische Hulpverlening en op het
nieuw te ontwikkelen specialisme Water. Het programma GBO SO wordt nader toegelicht in
hoofdstuk 4.

Evaluatie wet veiligheidsregio’s
De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s is voorzien in 2019. Het IFV heeft vanwege zijn
wettelijke positie een eigenstandige plaats in de evaluatie. De uitkomst van de evaluatie kan
effect hebben op de organisatie van het IFV en zijn dienstverlening. Samen met het bestuur
wordt de voorbereiding op de evaluatie gestart.

Innoveren
Door gericht te innoveren blijft het IFV werken aan zijn toegevoegde waarde en betekenis
voor de veiligheidsregio’s. De innovatie inspanningen zijn altijd gebaseerd op een vraag of
behoefte uit het veld, die door het IFV samen met derden in zogenaamd tripple helix verband
wordt uitgewerkt. In dit samenwerkingsverband treedt het IFV op als kennispartner. Het IFV
is geen subsidie instelling, maar went haar innovatiebudget aan voor het versterken van de
producten en zijn dienstverlening.

1.3 Meerjarenperspectief
De begroting voor 2019 staat niet op zichzelf, maar kent zijn basis in de gerealiseerde
begrotingen uit voorgaande jaren. Ter vergelijking zijn daarom ook de cijfers voor 2017 en
2018 opgenomen. De verwachting is dat de ontwikkelingen zoals die nu zichtbaar zijn, zich
doorzetten naar volgende jaren. Vandaar ook een doorkijk naar de begroting in 2020.

Wettelijke taken (artkikel 68 Wvr)
Opdrachten voor veiligheidsregio's (artikel 69 Wvr)
Opdrachten voor derden (artikel 70 Wvr)
Totaal

Realisatie
2017
34.333
20.996
5.103
60.432

begroting
2018
33.433
22.780
2.817
59.030

2019
33.714
24.984
2.710
61.408

2020
34.826
26.625
3.026
64.477
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Belangrijkste punten uit het meerjarenperspectief tot en met 2020














De omzet uit opleiden blijft in de periode 2019-2020 op niveau. Het IFV verwacht
voor alle doelgroepen dat de vraag naar opleidingen hoog blijft.
Kennisontwikkeling krijgt in 2019 een extra impuls door de oprichting van het
Kenniscentrum data-analyse en het project Rembrand (als onderdeel van de
Uitvoeringsagenda Brandweer).
De dienstverlening met betrekking tot het beheer van informatiesystemen groeit in
de periode 2019-2020 door het realiseren van de technische infrastructuur van het
Kenniscentrum data-analyse en het Verkeersplein.
De omzet uit advies daalt vanaf 2019 onder andere doordat de ondersteuning van
de transitie naar een landelijke meldkamerorganisatie (LMO) stopt.
De Rijksbijdragen 2020 nemen als gevolg van indexering met € 1.386.000,- toe ten
opzichte van 2019. Dit is een inschatting op basis van de eerste loon- en
prijsbijstelling die is ontvangen in 2018.
De tarieven voor door het Veiligheidsberaad opgedragen taken nemen in 2019 met
3,28% toe ten opzichte van 2018 en in 2020 met 3% (voorlopige inschatting ten
opzichte van 2019) op basis van de afgesproken indexering.
Naar verwachting neemt de omzet toe van de opdrachten die voor veiligheidsregio’s
worden uitgevoerd, als gevolg van extra diensten zoals opleidingen, trainingen,
bijscholingen, advies en onderzoek.
De omzet uit opdrachten voor derden neemt toe als gevolg van enkele specifieke
doelsubsidies en doordat LCMS bij steeds meer partijen in de vitale sector wordt
uitgerold als basisvoorziening crisisbeheersing.
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2 Kennisontwikkeling en
onderwijs
2.1 Begroting kennisontwikkeling en onderwijs
Maatschappelijke, technologische en demografische ontwikkelingen zijn continu van invloed
op de fysieke veiligheid en crisisbeheersing in Nederland. Veiligheidsregio’s en
crisispartners moeten hierop anticiperen om rampen en crises adequaat te kunnen blijven
bestrijden. Het IFV investeert om deze reden actief in kennisontwikkeling en onderwijs. Door
het verrichten van onderzoek, en kennis en inzichten die hierbij worden opgedaan te
vertalen naar onderwijs, helpt het IFV veiligheidsregio’s en crisispartners bij het opleiden en
vakbekwaam houden van hun personeel en het professionaliseren van hun taken.
Voor de producten en diensten ten aanzien van kennisontwikkeling en onderwijs wordt
onderstaande meerjarenbegroting gehanteerd. In de beschrijving in dit hoofdstuk en in de
volgende hoofdstukken ligt de focus op relevante ontwikkelingen, de onderliggende ambities
en belangrijke wijzigingen.
Een belangrijk deel van deze diensten bestaat uit het uitvoeren van de wettelijke taken (art.
68 Wet veiligheidsregio’s), waarbij het ministerie van Justitie en Veiligheid als opdrachtgever
optreedt. Hiernaast worden opdrachten uitgevoerd voor de veiligheidsregio’s (art. 69 Wvr),
die zijn te verdelen in twee categorieën.
 Gezamenlijke opdrachten door alle veiligheidsregio’s;
 Individuele opdrachten van veiligheidsregio’s aan het IFV;
Het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen is
opgenomen in hoofdstuk 6.
Besteding per dienst (bedragen in duizenden euro's)

Kennis makelen
Kennisontwikkeling
Kennisfuncties
Opleiden
Examinering
Training en bijscholing
Advies
Toezicht certificering
Projecten stafafdeling Bedrijfsvoering
Overige projectopbrengsten
Totaal

Realisatie
2017
790
4.499
1.659
9.393
3.203
2.260
898
526

begroting
2018
1.230
3.956
1.000
9.502
2.800
2.190
971
534

2019
1.230
6.197
1.015
9.099
2.900
2.126
497
580

110
1.638
24.977

26
614
22.823

26
52
23.721
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Belangrijkste wijzigingen in de begroting
De volgende begrotingsposten wijzigen significant in 2019:
 De financiering voor kennisontwikkeling neemt toe door de oprichting van het
Kenniscentrum data-analyse en werkzaamheden voor de Uitvoeringsagenda
Brandweer.
 De omzet uit advies neemt af vanwege het eindigen van de ondersteuning van de
transitie naar een landelijke meldkamerorganisatie.

2.2 Wat bieden wij
Kennis makelen
Kennis makelen (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
2017
Totaal
790

begroting
2018
1.230

2019
1.230

Het Kennisplein is hét platform voor de integrale kennisuitwisseling voor professionals in het
fysieke veiligheidsdomein. In 2019 wordt de zichtbaarheid van het Kennisplein versterkt en
wordt het aanbod nog beter afgestemd op de informatie- en kennisbehoefte van de
veiligheidsregio’s. Een voorbeeld hiervan is dat op basis van de ontwikkelingen in de
veiligheidsregio’s, in nauwe afstemming met de lectoraten, een leerkring omgevingsrecht
wordt ingericht en een virtueel kantoor beschikbaar wordt gemaakt. Veiligheidsregio’s
worden hiermee in de gelegenheid gesteld met en van elkaar te leren hoe om te gaan met
het veranderende omgevingsrecht en informatie tijd- en plaats onafhankelijk te gebruiken.
Verder wordt het Kennisplein digitaal nog toegankelijker gemaakt, waarbij de producten en
diensten overzichtelijker worden gepresenteerd. De virtuele kantoren worden vernieuwd
zodat ze voldoen aan de vraag vanuit de regio’s.
Tot slot wordt kennisdeling gefaciliteerd door het organiseren van congressen voor partners.

Kennisontwikkeling
Kennisontwikkeling (bedragen in duizenden euro's)

Kennisborging
Onderzoek en contentontwikkeling
Totaal

Realisatie
2017
804
3.695
4.499

begroting
2018
608
3.348
3.956

2019
658
5.539
6.197

In 2018 heeft het IFV een strategische kennis- en onderzoeksagenda gepresenteerd waarin
trends, ontwikkelingen en risico’s in beeld zijn gebracht voor het fysieke veiligheidsdomein.
De strategische kennis- en onderzoeksagenda stelt het IFV in staat om te anticiperen op een
veranderende wereld, zodat de producten en diensten daarop kunnen worden aangepast.
Jaarlijks wordt deze agenda bijgesteld als gevolg van actuele ontwikkelingen en wensen
vanuit de veiligheidsregio’s. Deze strategische kennis- en onderzoeksagenda wordt actief
afgestemd met het veld. Met het opheffen van de Wetenschappelijke Raad Brandweer
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wordt de onderzoeksvraag uit de veiligheidsregio’s opgenomen in de strategische
kennisagenda.
De belangrijkste ontwikkelingen uit de strategische kennisagenda zijn vertaald naar de
meerjarige onderzoeksprogrammering van de lectoraten. Per lectoraat worden hieronder de
belangrijkste ontwikkelingen en speerpunten voor 2019 weergegeven. Belangrijk om hierbij
op te merken is dat het gaat om momentopnames. De wereld staat niet stil en ook het
vakgebied is volop in beweging. Verschillende ontwikkelingen evenals het onderzoek zelf,
leiden voortdurend tot nieuwe inzichten. Tot slot worden de gezamenlijke ambities van de
lectoraten ten aanzien van specifiek de nieuwe omgevingswet toegelicht.
Lectoraat brandweerkunde
In 2019 ligt de focus van het lectoraat op het vakgebied van de brandbestrijding, omdat hier
de grootste risico’s liggen voor brandweerpersoneel. Concrete activiteiten waar het lectoraat
in 2019 in dit kader aan werkt zijn:
 Invoering van de hernieuwde kijk op brandbestrijding;
 Onderzoek naar onbemenste inzet;
 Ontsluiting van de brandweerdoctrine;
 Onderzoek naar de menskant (human factors) van commandovoering in
samenwerking met universiteiten en regio’s;
 Het versterken van het leren in de frontlinie door action-learning. Dit betreft het op
de werkvloer volgen en begeleiden van de toepassing en ontwikkeling van nieuwe
kennis en kunde.
 Het verzamelen van casuïstiek om van te leren, door het grootschalig verzamelen,
analyseren en duiden van relevante incidenten uit de regio’s.
Verder werkt het lectoraat nauw samen met de andere lectoraten binnen het IFV. Zo wordt in
2019 samen met het lectoraat Transportveiligheid onderzoek verricht naar diverse
ontwikkelingen rond de energietransitie. Onder andere naar de effecten van nieuwe
energiebronnen en –opslag en de hulpverlening bij elektrische voertuigen en
transportongevallen.
Samen met het lectoraat Brandpreventie wordt onderzoek verricht naar brand en
brandverloop. Onder andere via een grootschalig experiment rond rookontwikkeling in
gelaagde gebouwen. Het doel is het opdoen van nieuwe inzichten voor het preventief en
repressief optreden bij dergelijke incidenten.
De richting van het lectoraat wordt naast de kennisagenda (zie bijlage), bepaalt door de
Landelijke Agenda Brandweerzorg, de behoefte van onze partners en de ontwikkelingen in
de maatschappij.
Lectoraat brandpreventie
In 2019 geeft het lectoraat verder invulling aan de volgende meerjarige onderzoekslijnen. Op
onderdelen hierbinnen is aandacht voor demografische ontwikkelingen, zoals het toenemend
aantal ouderen.
 Brandveiligheid woonomgeving;
 Relatie preventie-repressie;
 Risico’s van overmorgen;
 Passende regelgeving/implementatie in beleid;
 Fire Safety Engineering (FSE) met als doelstelling een (brand)veilige samenleving.
Deze onderzoeken zijn direct of indirect afgeleide activiteiten van de tien ambities uit de
lectorale rede ‘het kerkje van Spaarnwoude’ (Hagen 2007). In aanvulling op deze
onderzoekslijnen levert het lectoraat een belangrijke bijdrage aan het
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ondersteuningsprogramma voor de veiligheidsregio’s bij de implementatie van het nieuwe
omgevingsrecht. In dit kader starten in 2019 onderzoeken naar de concrete consequenties
voor de veiligheidsregio’s van de veranderende omgevingswetgeving. Onderdeel daarvan
vormt de wijze waarop adviezen meer gericht kunnen worden op risico’s in plaats van op
regels. Op basis van de resultaten organiseert het lectoraat plug-in sessies en leertafels voor
de veiligheidsregio’s.
Concrete activiteiten die het lectoraat verder in 2019 verricht zijn het jaarlijkse onderzoek
naar fatale woningbranden en de organisatie van het 12de nationale congres Fire Safety &
Science.
Lectoraat Crisisbeheersing
Het IFV investeert gericht in de verdere ontwikkeling van crisisbeheersing als professie. In
2018 is daarom € 250.000,- extra toegevoegd aan het lectoraat Crisisbeheersing. In 2019
leidt dit tot een uitbreiding van het aantal onderzoeken, de kennisontwikkeling op dit thema
en de vertaling daarvan naar onderwijs. Het lectoraat geeft in 2019 uitvoering aan de
volgende meerjarige onderzoekslijnen.
 De verbrede visie op crises en crisisbeheersing;
 bevolkingszorg en zelfredzaamheid;
 Organisatievraagstukken rond (boven)regionale crisisbeheersing.
Verder verschijnt er in 2019 weer een uitgave in de reeks ‘Lessen uit crises en mini-crises’.
Hierin wordt ook dit jaar weer aandacht geschonken aan uiteenlopende soorten van onheil
en verstoringen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de resultaten die
gericht onderzoek hiernaar heeft opgeleverd. Bevolkingszorg en risico- en
crisiscommunicatie vormen in toenemende mate de kern van crisisbeheersing. Ook gezien
nieuwe crisistypen die ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld de klimaatverandering en
mondiale ontwikkelingen. Om deze reden zijn ook informatie en communicatie de komende
jaren belangrijke thema’s binnen het lectoraat. In 2019 wordt onderzoek gestart naar de
wijze waarop de huidige GRIP-structuur aansluit bij de veranderende typologie van
incidenten in de veiligheidsregio’s. In het verlengde hiervan wordt onderzocht wat de impact
is van die veranderende typologie op de wijze waarop bevolkingszorgprocessen in de
toekomst kunnen worden ingericht. De uitkomsten van dit onderzoek worden breed
beschikbaar gesteld in congressen en plug-in kennissessies.
Lectoraat transportveiligheid
Transportinfrastructuren en –activiteiten zijn er in iedere veiligheidsregio en hebben per
definitie consequenties voor de veiligheid. Veel van de transportontwikkelingen zijn van
(inter)nationale aard, worden ingegeven door landelijk beleid en hebben veelal een landelijke
impact. De breed gedragen opvatting dat transportveiligheid een cruciaal thema is voor de
veiligheidsregio’s en de continuïteit van de Nederlandse samenleving maakt dat het lectoraat
Transportveiligheid bij het IFV de afgelopen jaren verder is uitgebreid en ontwikkeld. Het
lectoraat richt zich op transportveiligheidsvraagstukken op de vier (land)modaliteiten: weg,
water, spoor en buisleidingen. Zoals verwoord in de lectorale rede ‘Transportveiligheid:
ketens verbinden, netwerken smeden’ (Rosmuller, 2013), lopen innovaties in de
transportsector sneller dan veiligheidsregio’s zelf kunnen bijbenen.
De onderzoekslijnen van het lectoraat zijn gebaseerd op de strategische kennisagenda van
het IFV, maar ook op de Uitvoeringsagenda Brandweer, de Strategische agenda van het
Veiligheidsberaad en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
De focus van het lectoraat ligt in 2019 op de volgende onderwerpen:
 In nauwe samenwerking met de lectoraten Brandweerkunde en Brandpreventie
worden de consequenties van de energietransitie voor de samenleving en de
brandweer verder onderzocht en verkend.
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Het lectoraat onderzoekt de publiek-private samenwerking op het gebied van
transportveiligheidsvraagstukken en innovatie in de transportsector.
In verband met de naderende invoering van de Omgevingswet en het
gemoderniseerde omgevingsbeleid, investeert het lectoraat in het verkennen en
bijdragen aan de rol van de veiligheidsregio als professionele adviseur bij ruimtelijke
ontwikkelingsprocessen en infrastructurele vraagstukken.
Trends zoals de toenemende ondergrondse infrastructuur (o.a. tunnels en
parkeergarages), alternatieve brandstoffen en energiedragers, alsmede de gevolgen
van de meer risicogerichte wijze van advisering zijn onderwerp van onderzoek.

Het lectoraat geeft invulling aan deze speerpunten door onderzoeksprojecten samen met de
transportbranche en ketenpartners uit te voeren. Bij het onderzoek naar en de duiding van
veiligheidsconsequenties van innovaties in de transportsector wordt nadrukkelijk de
samenwerking gezocht met de private sector, zodat hun kennis en expertise wordt benut.
Omgevingswet
Een belangrijke ontwikkeling die zich de komende jaren nadrukkelijk manifesteert is de
ontwikkeling van de nieuwe omgevingswet. Het IFV ziet de komst van deze nieuwe wet
enerzijds als een uitdaging, maar ook als een grote kans om voor de veiligheidsregio’s
kennis en onderwijs aan te bieden waarmee zij hun deskundigheid kunnen vergroten. Om
deze reden zetten de lectoraten zich in 2019 nadrukkelijk en gezamenlijk in om invulling te
geven aan de inhoudelijke uitwerking van de komst van de omgevingswet en het
beschikbaar maken van de noodzakelijke kennis voor de veiligheidsregio’s.
Dit krijgt vorm in een ondersteuningsprogramma waarin een samenhangend pakket van
producten en activiteiten aan de samenwerkingspartners van het IFV wordt aangeboden.
Onderdelen daarbinnen zijn het opbouwen en delen van actuele juridische kennis, evenals
het vertalen van thema’s uit het regionale risicoprofiel naar thema’s waar gemeenten,
provincies en waterschappen mee bezig zijn. Het gaat onder meer om klimaatadaptie,
verduurzaming, energietransitie, mobiliteit, kernwaarden veilige leefomgeving, risicogericht
werken en integrale advisering.
Kenniscentrum data-analyse
Het IFV investeert in dataverzameling en data-analyse door te werken aan een landelijke
voorziening betrouwbare, actuele informatie wordt verzameld en aan de veiligheidsregio’s
wordt geleverd. Zowel de veiligheidsregio’s als de lectoraten hebben behoefte aan
betrouwbare en vergelijkbare data, landelijk en regionaal, die periodiek beschikbaar komen.
Data, data-analyse en business intelligence leveren een steeds grotere bijdrage aan het
kunnen volgen, begrijpen en duiden van ontwikkelingen en trends binnen het fysieke
veiligheidsdomein.
Om in deze behoefte te voorzien richt het IFV een kenniscentrum data-analyse in.
Daarbinnen worden relevante databases ingericht die zowel de lectoraten van het IFV, als
de veiligheidsregio’s uniek bronmateriaal voor onderzoek en analyse bieden. Het
kenniscentrum bevindt zich nu in de opstartfase en wordt in 2019 verder ingericht.
Projectfinanciering is afkomstig uit de BDuR en een subsidie van het ministerie van Justitie
en Veiligheid. Op termijn wordt een structurele bijdrage vanuit de veiligheidsregio’s voorzien.
Hieraan gerelateerd verzorgt het IFV de volgende structurele taken in opdracht van het
Veiligheidsberaad:
 Het continueren van de brandweerdata voor de brandweer;
 Het opzetten en bijhouden van de brandweerstatistiek;
 Het vierjaarlijks uitvoeren van het belevingsonderzoek brandweer.
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Kennisfuncties
Kennisfuncties (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
2017
Kenniscentrum Arbeidsveiligheid
980
Innovatie
679
Totaal
1.659

begroting
2018
700
300
1.000

2019
700
315
1.015

Kenniscentrum Arbeidsveiligheid
Het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid (KCAV) zet zich in voor vitale medewerkers in een
vitale organisatie en werkt hierin nauw samen met het lectoraat Brandweerkunde. Met deze
inspanningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid geeft het KCAV invulling aan de
uitvoeringsagenda 2018-2019 van Brandweer Nederland. Het KCAV heeft in 2019 de
volgende speerpunten:
 Gezondheidsmonitoring: Het monitoren van informatie over persoonskenmerken in
relatie tot blootstelling aan gevaren, met als doel om arbeidsgerelateerde
aandoeningen zoveel mogelijk te voorkomen.
 Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO): De ontwikkeling van een
toekomstbestendig en gedifferentieerd PPMO voor brandweerpersoneel, gebaseerd
op de evaluatie van het huidige PPMO en rekening houdend met de verschillende
taken binnen het brandweervak.
 Hitteblootstelling: Onderzoek naar langetermijneffecten van frequente en/of
langdurige blootstelling aan hitte op de gezondheid van brandweerpersoneel, met
als doel om tot interventies te komen die de fysieke weerbaarheid vergroten.
Innovatie
Door gericht te innoveren blijft het IFV werken aan zijn toegevoegde waarde en de betekenis
van zijn dienstverlening voor de veiligheidsregio’s. Innovatie maakt integraal onderdeel uit
van alle producten en diensten van het IFV. Om deze reden is innovatie binnen het IFV niet
iets dat apart is weggezet.
Voor de invulling van de brugfunctie voor innovatie wordt een budget opgenomen dat
bestemd is voor het faciliteren en ondersteunen van innovatie-initiatieven waarbij het IFV
samenwerkt met de veiligheidsregio’s en het bedrijfsleven. In dit kader worden ook
subsidieaanvragen voor innovatieprojecten bij de Europese Unie begeleid.

Opleiden
Opleiden (bedragen in duizenden euro's)

Leergangen brandweermanagement
Overige brandweeropleidingen
Multi opleidingen
GHOR opleidingen
Leiderschapsontwikkeling
Publicaties-en leerstofontwikkeling
Totaal

Realisatie
2017
3.177
1.010
1.888
878
1.184
1.256
9.393

begroting
2018
2.852
630
2.470
750
1.635
1.165
9.502

2019
2.850
810
2.358
750
1.135
1.196
9.099

De kennis die voortkomt uit onderzoeken en kennisactiviteiten wordt verwerkt in de les- en
leerstof en trainingsprogramma’s van de Brandweeracademie, GHOR academie en de
Crisismanagementacademie. Het IFV signaleert daarbij een duidelijke behoefte aan
eigentijds leiderschap binnen de veiligheidsregio’s. De steeds complexere samenleving stelt
bijvoorbeeld hoge eisen aan leiderschap voor crisisfunctionarissen. Daarom investeert het
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IFV in 2019 in de doorontwikkeling van de leergangen Management en Leiderschap. Door
leiderschap meer geïntegreerd als onderdeel van overige leerlijnen te programmeren en de
overlap tussen verschillende leiderschapsactiviteiten binnen het IFV weg te nemen, biedt het
IFV een betere dienstverlening met een duidelijke focus. Ook wordt actief ingezet op
intensivering van de samenwerking met partners als Defensie en de politie op het gebied
van leiderschapstrajecten, zodat capaciteit, kennis en middelen zo effectief mogelijk kunnen
worden benut.
Opleidingen risicobeheersing
De eerder genoemde ontwikkelingen rond de Omgevingswet zijn van grote betekenis voor
de opleidingen op het terrein van risicobeheersing. In 2019 worden de kwalificatiedossiers
risicobeheersing herijkt, met medewerking van de leerkring Omgevingsrecht. Ook worden
nieuwe bijscholingen en introductielessen ontwikkeld. De volgende opleidingen worden
geactualiseerd en aangesloten op de nieuwe kwalificatiedossiers:
 Medewerker Brandpreventie;
 Specialist Risico’s en veiligheid;
 Specialist Brandpreventie;
 Specialist Industriële veiligheid;
 Fire Safety Engineer/Fire Safety Manager;
 Post HBO Fire Safety Engineer.
Crisismanagement
In januari 2019 start een nieuwe Master of Crisis and Public Order Management (MCPM)
met een maximum van 24 deelnemers. Dit is zevende opleiding in de reeks. De verwachting
is een toename van deelname aan de opleidingen van de Crisismanagement academie in de
periode tot en met 2022. De Crisismanagement academie is gestart in 2016 en is inmiddels
twee jaar een begrip. De Politieacademie is hierin een nauwe samenwerkingspartner. De
ambitie is om de activiteiten van de Crisismanagementacademie in gezamenlijkheid verder
uit te bouwen.
In 2018 zijn op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid de kwalificatiedossiers
van de multidisciplinaire functies geactualiseerd. In 2019 worden de curricula daarom,
samen met de stakeholders, doorgenomen op inhoud en waar nodig geactualiseerd.
Opleidingen Bevolkingszorg
Door de veranderende rol van de veiligheidsregio’s worden op landelijk niveau steeds
hogere eisen gesteld aan de manier waarop Bevolkingszorg is georganiseerd. Mede
hierdoor zijn er door de veiligheidsregio’s, verenigd in het Landelijk Overleg Coördinatoren
Bevolkingszorg (LOCB), drie landelijke ambities gesteld op het gebied van vakbekwaam
worden en blijven:
 Actualisatie en doorontwikkeling van de bestaande producten vakbekwaamheid
bevolkingszorg;
 Veiligheidsregio's faciliteren bij het vakbekwaam blijven van
bevolkingszorgfunctionarissen;
 Bevolkingszorg als betrouwbare partner binnen de crisisbeheersing.
Het IFV draagt bij aan deze ambities door het beheer van actuele kwalificatiedossiers en het
afnemen van examens waarbij de vakbekwaamheid wordt getoetst. Hiernaast worden
veiligheidsregio’s geholpen met de handreikingen voor vakbekwaamheid en worden
scholingsbijeenkomsten en netwerken voor bevolkingszorgfunctionarissen georganiseerd.
De ontwikkelde en gevalideerde basiskennis Bevolkingszorg wordt geborgd in de
opleidingen van de Brandweeracademie, de Crisismanagementacademie en de GHORacademie.
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Brandweeropleidingen
In 2018 is de 51e voltijdsofficiersopleiding gestart. Een groot deel van het opleidingsbudget
(vouchergelden) wordt hier in 2019 aan besteed. Hierdoor daalt het beschikbare budget voor
‘Vakbekwaam worden’ .
Daarnaast komt het budget nog verder onder druk te staan vanwege de grote behoefte aan
reguliere (deeltijd)opleidingen, maar ook vanwege de vernieuwde opleidingen (Hoofd)
Officier van Dienst en Adviseur Gevaarlijke Stoffen. De verwachting is dat als gevolg van de
invoering van de Omgevingswet de opleidingsdruk vanuit de veiligheidsregio’s verder
toeneemt. Het IFV gaat daarom met de veiligheidsregio’s in gesprek om te zien hoe kan
worden voldaan aan de toenemende opleidingsvraag.
Verder versterkt het IFV in 2019 de docentenpool voor alle opleidingen zodat de kwaliteit
van het onderwijs een impuls krijgt en een structurele verbeterslag wordt gegarandeerd. Op
dit moment ligt de focus van de kerndocenten op lesgeven. In de komende jaren worden zij
actief betrokken bij de ontwikkeling van les- en leerstof, waardoor nog beter invulling wordt
gegeven aan de oorspronkelijk beoogde (kern)taken van de kerndocenten.
GHOR-opleidingen
Vanaf 2019 wordt de e-learning voor de generieke modules van de opleidingen Algemeen
Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ), Hoofd Informatie Geneeskundige zorg (HIN),
Hoofd Ondersteuning Geneeskundige zorg (HON) en OvD-Geneeskundig in geactualiseerde
vorm binnen de ELO-omgeving aan de GHOR aangeboden. De samenhang tussen het
aanbod van de opleidingen ‘Vakbekwaam worden’ en ‘Vakbekwaam blijven’ voor de
verschillende GHOR-rollen wordt versterkt. Op basis van de visie ‘Vakbekwaam blijven’
wordt gewerkt aan producten die bijdragen aan de ontwikkeling van de reeds opgeleide
GHOR-professionals. Een voorbeeld hiervan is nascholing op actuele thema’s. Specifiek is
er in 2019 een bijscholingsaanbod voor de ACGZ en Directeuren Publieke Gezondheid
(DPG). Op basis van veldonderzoek wordt een HON-opleiding ontwikkelt die in 2019
beschikbaar komt. Tenslotte breidt het IFV het aanbod aan activiteiten voor Opleiden,
Trainen en Oefenen (OTO) uit binnen het domein van de publieke gezondheid.

Examinering
Examinering (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
2017
Totaal
3.203

begroting
2018
2.800

2019
2.900

In 2019 wordt het verouderde examensysteem ‘MijnNBBE’ vervangen en wordt een nieuw,
toekomstbestendig examenmanagementsysteem geïmplementeerd. Bij de implementatie
van dit nieuwe systeem worden de organisatoren in de regio nauw betrokken. Verder streeft
het IFV naar het optimaliseren van de kwaliteit en professionaliteit voor lokale toetsing en
uitbreiding van de beoordelaarspool, door het bieden van aanvullende opleidingen,
trainingen en begeleiding.
Als gevolg van het nieuwe Besluit brandweerpersoneel is de prognose dat het aantal
examens voor bijvoorbeeld Manschap A en Bevelvoerder afneemt. Dit wordt verklaard
doordat er minder herkansingen zijn en er ook minder examens in de opleidingen zijn
opgenomen. Bovendien wordt een deel van de examens niet meer door het IFV afgenomen,
maar wordt dit op regionaal niveau afgewikkeld. Tegelijkertijd neemt het gemiddelde verloop
van manschappen en bevelvoerders bij veiligheidsregio’s toe. De vrijwilliger blijft minder lang
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aan de brandweer verbonden. Hierdoor worden er juist meer opleidingen en examens
afgenomen. Met deze trend kan in de begroting maar in beperkte mate rekening worden
gehouden. Dit komt omdat betrouwbare meerjarenprognoses van de ontwikkeling van
personeelsaantallen en personeelsbehoefte in de regio’s nog onvoldoende beschikbaar zijn.

Training en bijscholing
Training en bijscholing (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
begroting
2017
2018
Totaal
2.260
2.190

2019
2.126

Vanuit de regio’s is vraag naar trainingen waarin nieuwe inzichten uit onderzoek zijn vertaald
naar handelingsperspectief. Omdat dergelijke trainingen hoge vakinhoudelijke eisen aan de
docenten en trainers, worden de eigen docenten van het IFV opgeleid voor deze trainingen.

Toezicht certificering
Toezicht certificering (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
2017
Totaal
526

begroting
2018
534

2019
580

Ook in 2019 houdt het IFV toezicht op de kwaliteit van examinering en certificering. Het
Bureau Toezicht Examinering en Certificering is betrokken bij de opzet en implementatie van
het herontwerp examinering om de kwaliteit van de nieuwe examineringswijze te borgen.
Verder worden de certificeringsprocessen aangepast die in 2020 ingaan en onder
accreditatie van de Raad van Accreditatie vallen. Hiernaast worden in 2019 de
certificeringsprocessen voor de duikmedisch begeleider geïmplementeerd en worden audits
uitgevoerd bij de opleidingsinstituten voor brandweeropleidingen en worden heraudits
voorbereid.

Advies
Advies (bedragen in duizenden euro's)

Onderwijscuratorium
Advies
LMO ( transitie landelijke meldkamer)
Totaal

Realisatie
2017
39
256
680
937

begroting
2018
50
140
781
971

2019
50
447
0
497

Het IFV krijgt regelmatig adviesverzoeken vanuit de veiligheidsregio’s. Deze adviezen
hebben doorgaans betrekking op specialistische onderwerpen als fire safety engineering, of
veiligheidsconsequenties voor repressief optreden bij nieuwe technologieën. Daarnaast
wordt er regelmatig om advies gevraagd bij de organisatie van bijzondere evenementen,
zoals Koningsdag. Aanleiding hiervoor is doorgaans een specifiek incident.
Ten aanzien van vakbekwaamheid en de vakbekwaamheidsorganisatie worden
veiligheidsregio’s op verzoek geadviseerd over organisatorische, onderwijskundige en
opleidingskundige aangelegenheden. Met ingang van 2019 eindigt het project van de
transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Dit project en de bijbehorende
financiering waren ondergebracht bij het IFV.
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3 Informatievoorziening
3.1 Begroting Informatievoorziening
Veiligheidsregio’s hebben informatie nodig om goed te kunnen functioneren. Dit geldt niet
alleen voor het optreden bij rampen en crises, maar ook voor de voorbereiding daarop en
het reduceren van risico’s. De informatisering en digitalisering van de samenleving zet
onverminderd door. Het IFV is ervan overtuigd dat landelijke samenwerking op het gebied
van informatievoorziening en business intelligence, onmiskenbaar voordelen biedt voor de
veiligheidsregio’s op het gebied van kwaliteit, efficiëntie, standaardisatie, uniformiteit en
samenwerking.
Om deze reden stimuleert en faciliteert het IFV de ontwikkeling van een gezamenlijke
informatievoorziening voor de veiligheidsregio’s. Hierbij wordt gewerkt vanuit de behoefte
van de samenwerkingspartners. Door onder meer het gericht verzamelen, analyseren en
aanbieden van data kunnen management en besturen van veiligheidsregio’s beter sturen,
uitvoeren, verantwoorden, vergelijken en leren.
Voor de producten en diensten ten aanzien van Informatievoorziening hanteert het IFV
onderstaande meerjarenbegroting. Net als voor kennisontwikkeling en onderwijs geldt dat
onderstaande producten en diensten worden gefinancierd uit verschillende bronnen. In
hoofdstuk 6 is het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar
inkomstenstromen opgenomen.
besteding per dienst (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
2017
Beheer LCMS
3.798
Beheer SIS
525
Beheer ELO
341
SCL
145
Programma informatievoorziening
698
Verkeersplein
0
Beheer Geo
642
Beheer GMS
0
Overig ( vervanging C2000)
208
Totaal
6.357

begroting
2018
3.996
454
366
145
1.203
0
620
150

2019
4.279
469
378
145
1.803
293
696
150

6.935

8.213

Belangrijkste wijzigingen in de begroting
De volgende begrotingsposten wijzigen significant in 2019:
 De omzet voor het programma Informatievoorziening neemt toe door het realiseren
van de infrastructuur van het Kenniscentrum data-analyse.
 Het Verkeersplein is een nieuwe, landelijke ICT-voorziening die het IFV sinds 2018
aanbiedt voor de veiligheidsregio’s.
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3.2 Wat bieden wij
Beheer landelijke voorzieningen
Binnen het IFV zijn verschillende ICT-voorzieningen ondergebracht die ook in 2019 worden
beheerd en doorontwikkeld. Deze ICT-voorzieningen ondersteunen en versterken de rol van
de veiligheidsregio’s. De systemen die door het IFV worden beheerd zijn het Landelijk
Crisismanagement Systeem (LCMS), de basisvoorziening voor geografische informatie
(GEO) en de basisvoorziening Elektrische Leeromgeving (ELO).
LCMS
In 2019 worden verbeterde functionaliteiten in LCMS geïntegreerd, dit geldt hoofdzakelijk
voor het grafische deel, LCMS Plot. Daarnaast worden bestaande functies van het systeem
LCMS verbeterd op basis van gebruikersbehoeften die landelijk zijn afgestemd door
functioneel beheerders.
GEO
De basisvoorziening GEO wordt in 2019 verder afgestemd op andere landelijke en regionale
projecten en programma’s, zoals de integratie met LCMS, de doorontwikkeling van
kernregistraties, de ideeën rondom het koppelen van gemeenschappelijke applicaties en het
thema business intelligence. Dit leidt tot een breder en meer geïntegreerd gebruik van Geoinformatie zowel voor, tijdens en na incidenten.
ELO
In 2018 wordt de basisvoorziening ELO geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van
deze evaluatie wordt het systeem op specifieke onderdelen verder doorontwikkeld. In 2019
ligt de focus op het koppelen van de basisvoorziening met regionale
vakbekwaamheidssystemen en het regionaal invullen van blended learning. Verder wordt in
2019 meer landelijke content beschikbaar gemaakt.
C2000 en implementatie vernieuwing C2000
Het IFV draagt bij aan de laatste stappen in de vernieuwing van C2000 (IVC) door het
ondersteunen en vertegenwoordigen van de brandweer in IVC-overleggen. Het nieuwe
C2000 wordt eind 2018 in gebruik genomen. In de periode daarna vindt nazorg plaats, wordt
het oude netwerk uitgefaseerd en worden eventuele problemen verholpen.
Het IFV ondersteunt met de dienst Informatievoorziening de organisatie van kennisevents en
netwerkbijeenkomsten, waarmee de verbinding met en tussen de veiligheidsregio’s wordt
versterkt. De meest relevante netwerken die in 2019 worden ondersteund zijn het
Gebruikersoverleg C2000 en GMS, het Chief Information Officer (CIO)-beraad en de
architectuurboard. Daarnaast participeert het IFV namens de veiligheidsregio’s in
ontwikkelingen rond de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) door onder meer het
bijdragen aan uniformering van werkprocessen.
Landelijke ICT-voorziening
Het Verkeersplein, een robuust en gesloten netwerk, is geïmplementeerd en steeds meer
veiligheidsregio's zijn aangesloten. In 2019 bouwt het IFV hierop voort door diensten te
ontwikkelen die gebruik maken van dit gesloten netwerk. Ook worden koppelingen gelegd
naar ketenpartners en worden projecten gestart op het gebied van landelijke koppelvlak voor
data-uitwisseling, hosting-diensten en integratie. Bestaande voorzieningen die nu nog via het
open internet worden benaderd, krijgen als primaire toegangsroute het gesloten netwerk (en
als back-up het internet). Beveiliging van het netwerk is vanzelfsprekend op een zeer hoog
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niveau. De verwachting is ook dat er komende jaren steeds meer mogelijkheden komen en
nieuwe ideeën worden ontwikkeld. Het huidige Verkeersplein is daarmee pas het begin.
Ontwikkeling datawarehouse-omgeving:
Door de toenemende informatisering en de grote behoefte van onze partners aan informatiegestuurd optreden, data-analyse en business intelligence, creëert het IFV een landelijke
data-omgeving waarin eenduidig en betrouwbaar data wordt opgeslagen. Hieronder wordt
een technisch platform, opslagcapaciteit, de benodigde databases en tooling verstaan, maar
ook de bijbehorende eenduidige definities en datamodellen.
In 2019 werkt het IFV aan de technische realisatie van dit platform, het inregelen en borgen
van beheertaken, maar ook aan het creëren van de randvoorwaarden en het bewaken van
de samenhang. Business intelligence is veelomvattend en valt of staat met een technisch
platform. De ambitie van het IFV is om voor de veiligheidsregio’s één samenhangende
‘datawarehouse’-omgeving te creëren voor de volgende doeleinden:
 Het beschikbaar stellen van deze complete omgeving voor regio’s die hun regionale
data hierin willen onderbrengen;
 Het ontsluiten van landelijke data ten behoeve van branche-informatie;
 Het koppelen van andere databronnen (zoals CBS-gegevens);
 Het gebruik van deze omgeving voor landelijke trends en onderzoeken.
Het Kenniscentrum data-analyse i.o., zie daarvoor het voorgaande hoofdstuk, is beoogd
grootgebruiker.

Programma Informatievoorziening
Net als in de voorgaande jaren geeft het IFV uitvoering aan het programma
Informatievoorziening 2015-2020. Met dit meerjarenprogramma streven het IFV en de
veiligheidsregio’s naar een sterke, uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke
informatievoorziening in 2020 en de jaren daarna. In 2019 ligt de focus op de uitvoering van
de goedgekeurde werkplannen voor de prioriteiten Informatieveiligheid, Landelijke
kernregistraties, Landelijke ICT-voorziening, Business intelligence en Gemeenschappelijke
applicaties. Hiernaast onderzoeken wij samen met het veld of er nieuwe of aanvullende
behoeften zijn in relatie tot deze speerpunten.
Het programma streeft ernaar in om 2019 het volgende te realiseren:
 Informatieveiligheid: De veiligheidsregio’s streven naar de implementatie van de
gezamenlijk ontwikkelde set aan maatregelen. Het IFV biedt hierbij nazorg en helpt
de regio’s de implementatie vorm te geven. Vanwege de groeiende aandacht voor
cybersecurity inventariseren wij of er aanvullende behoeften zijn.
 Landelijke kernregistraties: Nu steeds meer kernregistraties zijn afgerond, worden in
2019 vervolgstappen gezet in het eenduidig gebruik van definities en het
verzamelen en opslaan van landelijk uniforme data.
 Business intelligence: Het combineren van landelijk verzamelde en beheerde data
leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe sturingsinformatie. De landelijke ontsluiting van
GMS-data helpt de regio’s bij incidentanalyses op regionaal en landelijk niveau.
 Gemeenschappelijke applicaties: Het inzicht in de gemeenschappelijke applicaties
biedt samenwerkingsmogelijkheden ten aanzien van inkoopstrategieën. Op de
langere termijn streeft het IFV naar het stimuleren van standaardisatie bij de inkoop
van software.
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4 Materieelbeheer en
procurement
4.1 Begroting materieelbeheer en procurement
Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio’s met het verwerven, beheren en ter beschikking
stellen van materieel, uitrusting en (telecommunicatie)voorzieningen. De rol van het IFV is
hierin is in de afgelopen jaren verschoven van een uitvoerende naar een meer adviserende
rol. Het IFV vervult nu een meer kennisgerichte, faciliterende rol bij inkoop en de organisatie
van operationele voorbereiding en coördinatie en in 2019 zet deze lijn zich voort. In 2019
wordt verkend hoe de dienstverlening verder kan worden uitgebreid en geprofessionaliseerd.
Daarvoor wordt onder andere een verkenning gestart naar de intensivering van de
samenwerking met het LOCC.
Voor de producten en diensten ten aanzien van materieelbeheer en procurement hanteert
het IFV onderstaande meerjarenbegroting. Net als voor de andere producten en diensten
geldt dat onderstaande producten en diensten worden gefinancierd uit verschillende
bronnen. Zie hoofdstuk 6 voor het overzicht van de financiering van deze producten en
diensten naar inkomstenstromen.
besteding per dienst (bedragen in duizenden euro's)

Materieelbeheer
Instandhouding voorzieningen (multi)
Bovenregionale voorzieningen
Inkoop
Standaardisatie
Kleding dienstverlening
Totaal

Realisatie
2017
7.996
8.323
2.272
1.425
738
2.915
23.670

begroting
2018
8.279
7.191
3.915
1.500
680
2.200
23.765

2019
8.011
7.191
3.915
1.450
680
2.500
23.747

Belangrijkste wijzigingen in de begroting
Bij instandhouding voorzieningen Multi zijn de bedragen voor het waarschuwings- en
alarmeringssysteem (WAS) en de noodcommunicatievoorziening (NCV) vooralsnog
opgenomen. Afhankelijk van de definitieve besluitvorming over het moment van stoppen van
het WAS en de evaluatie van de Noodcommunicatievoorziening (NCV). Na het stoppen van
het WAS is nog financiering noodzakelijk voor het ontmantelen van het WAS.
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4.2 Wat bieden wij
Materieelbeheer
Materieelbeheer (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
2017
826
Materieelbeheer veiligheidsregio's
Dotatie aan voorziening vervanging
2.961
materieel
3.919
Materieelbeheer politie
Diverse opdrachten vanuit ministeries/
overheden (voormalig vtsPN,
290
rouwregisters, kaliumjodide, etc.)
7.996
Totaal

begroting
2018
633

2019
540

3.096
4.150

2.961
4.150

400
8.279

360
8.011

Onderdeel van de wettelijke taak van het IFV is het vervangen van het beschikbare
rampenbestrijdingsmateriaal. Dit gebeurt in nauw overleg met het veld. Uitgangspunt hierbij
is dat vervanging niet één op één plaatsvindt, maar dat op basis van nieuwe inzichten,
methoden, doctrines en technieken wordt gekeken naar de feitelijke behoefte. Deze
vervangingskosten zijn aanzienlijk en spreiden zich daarom uit over meerdere jaren.
Bij de vorming van het IFV is materieel overgekomen vanuit JenV. Voor de vervanging van
dit materieel zijn jaarlijks en over langere tijd reserveringen noodzakelijk. Door jaarlijks een
deel van de Rijksbijdrage te reserveren, kunnen nieuwe investeringen gedaan worden
waarmee aan de wettelijke taak wordt voldaan. Deze reserveringen worden gestort in de
‘voorziening vervanging materieel’. De jaarlijkse dotaties aan deze voorziening vervanging
materieel bedragen € 2,961 miljoen. De vervangingsinvesteringen en ook de projecten om
deze investeringen voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld het project Specialistisch Optreden,
worden uit deze voorziening betaald.
Met ingang van 2019 worden de beheerkosten voor brandweermaterieel begroot op €
540.000,- per jaar. Deze daling wordt veroorzaakt door het afstoten van de
brandweercompagnieën (waar GBO/SO voor in de plaats is gekomen). De dotatie aan de
voorziening vervanging materieel die nodig is om het meerjareninvesteringsplan te
financieren bedraagt € 2.961.000,-.
Ook in 2019 verzorgt het IFV het beheer van de bijzondere politiemiddelen voor een bedrag
van € 4.150.000,- per jaar. Dit betreft het beheer van gepantserde voertuigen voor
Verscherpt Rijdend Toezicht, bewakingscontainers en waterwerpers. Samen met de politie
wordt verkend hoe deze opdrachten in de komende jaren naar behoefte kunnen worden
uitgevoerd.
Daarnaast beheert het IFV de striping van politievoertuigen en worden diverse C2000
communicatiemiddelen beschikbaar gesteld, zoals mobiele opstelpunten en
noodaggregaten.
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Instandhouding voorzieningen (multi)
Instandhouding voorzieningen (multi) (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
begroting
2017
2018
USAR
2.388
1.854
Beheer WAS
3.412
3.577
Beheer NCV
1.265
1.300
Landelijke logistieke voorraad
417
260
Derden
841
200
Totaal
8.323
7.191

2019
1.854
3.577
1.300
260
200
7.191

Het IFV verzorgt het beheer van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS), de
Noodcommunicatie voorziening (NCV) en de ondersteuning van USAR.NL. Gezien de
voorgenomen uitfasering en ontmanteling van het WAS per 1 januari 2020 neemt deze taak
naar verwachting af in 2019 en de jaren daarna. Na een definitief besluit tot uitfasering
verdwijnt deze taak, inclusief financiering, nadat de ontmanteling is voltooid. In 2019 werkt
het IFV daarom verder aan de voorbereiding van de uitfasering en ontmanteling, afhankelijk
van de besluitvorming in het najaar van 2018.
Het IFV beheert de landelijke logistieke voorraad, bedoeld voor calamiteiten in binnen- en
buitenland. Deze voorraad biedt mogelijkheden ter ondersteuning bij het opvangen en
verzorgen van burgers (o.a. veldbedden en slaapzakken), evenals technische en
ondersteunende middelen zoals aggregaten, klokpompen, zandzakken en een
zandzakkenmachine. In 2019 worden mogelijkheden verkend voor een nadere
professionalisering van deze taak door nader samen te werken met het LOCC.

Bovenregionale voorzieningen
Bovenregionale voorzieningen (multi) (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
begroting
2017
2018
GBO/SO
1.401
3.000
Ceremoniele uniformkleding
60
GGB
571
525
Ondersteuning landelijke reddingsvloot
300
330
Totaal
2.272
3.915

2019
3.000
60
525
330
3.915

In de bovenstaande tabel zijn de jaarlijkse beheerkosten opgenomen van de bovenregionale
voorzieningen.
Grootschalig Brandweer Optreden en Specialistisch Optreden (GBO SO)
In opdracht van de RBC, werkt het IFV samen met de RBC in het programma GBO SO aan
de doorontwikkeling van bovenregionaal brandweeroptreden. Het programma GBO SO valt
onder de Uitvoeringsagenda Brandweer en loopt tot en met 2020. In deze periode worden
vier landelijke specialismen opgeleverd en in beheer genomen en vindt de landelijke regie
plaats op grootschalig brandweeroptreden. De initiële kosten voor de ontwikkeling van deze
specialismen wordt gefinancierd uit de voorziening vervanging materieel en de beheerkosten
worden gefinancierd uit het hiervoor geraamde bedrag van € 3.000.000,- per jaar.
In 2019 ligt onze focus binnen deze specialismen op het volgende.
Specialisme Technische hulpverlening (STH)
 Het beheer van de STH-organisatie, inclusief het materieel.
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De ontwikkeling van een nieuw scenario ‘Spoorincidenten’ in samenwerking met
ProRail. Met dit scenario worden de inzetmogelijkheden voor STH uitgebreid.

Specialisme Natuurbrandbeheersing (NBB)
 De doorontwikkeling en borging van onderliggende informatiesystemen, zoals het
natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM) en de intelligente toepassing van
satellietdata.
 De implementatie van specialistische teams, zoals het Fire Bucket Operations team
(FBO), het team Voorbranden, het team Natuurbrandonderzoek (NBO) en een team
NBB-adviseurs voor de inbreng van expertise in het CoPI en/of het ROT.
 De ontwikkeling van een digitaal signaleringssysteem voor droogte, genaamd ‘Early
Warning Signals’. Het IFV ontwikkelt dit systeem samen met het ministerie van JenV
en het Netherlands Space Office. Aan de hand van dit signaleringssysteem, voor
een belangrijk deel bestaande uit satellietdata, kan de brandweer een betere
prognose maken van natuurbrandrisico’s.
Specialisme Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)
 Het doorontwikkelen van specialistische teams op het gebied van grootschalige
ontsmetting (GOE) en specialistische IBGS-eenheden. De landelijke organisatie van
deze teams leidt tot een efficiënter organisatie dan wanneer dit op regionaal niveau
wordt georganiseerd.
 Het ontwikkelen van een landelijke IBGS-backoffice en het versterken van de
samenwerking met partners, zoals het RIVM en Defensie, bij complexe
bronbestrijding en het bepalen van een effectgebied.
 Het beheer van landelijk IBGS-materieel, zoals radiologische meetapparatuur en de
brandweermiddelen in het kader van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding
(NPK).
Specialisme Logistiek en Ondersteuning (L&O)
 Het beheer van landelijk logistiek materieel, waaronder stut- en stempelmateriaal.
 De implementatie van een landelijke drone-organisatie, waardoor de
inzetmogelijkheden van de brandweer toenemen.
 De implementatie van een landelijke databank L&O waarmee regionale logistieke
informatie centraal beschikbaar wordt gesteld voor alle veiligheidsregio’s. Deze
databank verschaft, in het geval van een calamiteit, inzicht in welke middelen
beschikbaar zijn en waar deze zich bevinden.
Naast de activiteiten op deze vier specialismen versterkt het IFV in 2019 zijn visie op GBO in
het algemeen en wordt een visie ontwikkeld op het specialisme Technische hulpverlening.
In 2019 wordt de regie op GBO versterkt, onder andere door de ontwikkeling van een
vernieuwde visie op GBO SO. Daarnaast ontwikkelt het IFV samen met de brandweer een
visie op het specialisme Technische hulpverlening en op het nieuw te ontwikkelen
specialisme Water. Met ingang van 2018 ondersteunt het IFV ook de inrichting en
instandhouding van de Nationale Reddingsvloot welke wordt gevormd door de
veiligheidsregio’s en Reddingsbrigade Nederland.
Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)
Op verzoek van GGD GHOR Nederland ondersteunt het IFV ook in 2019 het model voor
Grootschalige Geneeskundige Bijstand, evenals doorontwikkeling hiervan. Hiervoor is een
bedrag van € 525.000,- per jaar gereserveerd. Het IFV ondersteunt onder andere bij het
implementeren, uitvoeren en beheren van de leidraad GGB. Daarnaast verricht het IFV
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landelijke coördinerende activiteiten ten aanzien van de inkoop en het beheer van
bovenregionaal materieel.

Inkoop
Inkoop (bedragen in duizenden euro's)

Totaal

Realisatie
2017
1.425

begroting
2018
1.500

2019
1.450

In 2019 ondersteunen en adviseren we de veiligheidsregio’s bij hun inkoopproces. Op basis
van gesprekken met de regio’s en andere afnemers professionaliseren wij onze inzet. Onze
speerpunten voor volgend jaar zijn:
 Het ondersteunen en adviseren van veiligheidsregio’s bij aanbestedingen door
kennis en formats beschikbaar te stellen;
 Het bieden van personele ondersteuning aan de veiligheidsregio’s;
 Het op verzoek geheel of gedeeltelijk overnemen van aanbestedingen

Standaardisatie
Standaardisatie (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
2017
Totaal
738

begroting
2018
680

2019
680

Het IFV ondersteunt en adviseert de veiligheidsregio’s in het proces van standaardisatie. Dit
heeft betrekking op persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsveiligheid, materieel,
striping en huisstijl. In 2019 wordt verkend hoe deze dienstverlening doorontwikkeld kan
worden.

Kleding dienstverlening
Kleding dienstverlening (bedragen in duizenden euro's)
Realisatie
begroting
2017
2018
Totaal
2.915
2.200

2019
2.500

In 2019 wordt geïnvesteerd in accountmanagement, waarbij de inzet is om de
dienstverlening van het IFV nog nadrukkelijker aan te laten sluiten bij de wensen en
behoeften van de brandweer. Hierbij wordt een sterke behoefte aan een aangepaste
kledingsoort voor de brandweer gesignaleerd, genaamd interventiekleding. Gezamenlijk met
de brandweer wordt verkend hoe in deze behoefte kan worden voorzien en hoe de
dienstverlening geïnnoveerd kan worden om het daarmee toekomstbestendig te houden.
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5 Diensten aan
managementraden en
bestuur
5.1 Begroting diensten aan managementraden en bestuur
Het IFV ondersteunt en adviseert de managementraden, het Veiligheidsberaad, het
Multidisciplinair Afstemmingsoverleg (MDA) en het (algemeen en dagelijks) bestuur IFV. Ook
ondersteunende netwerken en vakgroepen worden op verzoek van de managementraden
ondersteund door het IFV. Deze taken worden gefinancierd door bijdragen van de
veiligheidsregio’s en de BDuR.
Voor onze diensten aan managementraden en bestuur wordt onderstaande
meerjarenbegroting gehanteerd. Onderstaande producten en diensten worden gefinancierd
uit verschillende bronnen. Zie hoofdstuk 6 voor het overzicht van de financiering van deze
producten en diensten naar inkomstenstromen.
(bedragen in duizenden euro's)

Bestuursondersteuning
Diensten aan managementraden
Totaal

Realisatie
2017
1.955
3.784
5.739

begroting
2018
1.695
3.812
5.507

2019
1.690
4.036
5.726

Belangrijkste wijzigingen in de begroting
In de begroting voor 2019 doen zich ten opzichte van voorgaande jaren geen significante
wijzigingen voor. Het werkbudget van het Veiligheidsberaad à € 300.000,- is opgenomen in
de begroting voor Bestuursondersteuning. In de begroting voor Diensten aan
managementraden is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor ondersteuning van de
managementraad bevolkingszorg.

5.2 Wat bieden wij
Met het onderbrengen van de afdelingen Bestuurs- en directie-ondersteuning (BDO) en
Ondersteuning Managementraden (OMR) binnen één dienst wordt beoogd de ondersteuning
en advisering van managementraden en bestuur te stroomlijnen en tegelijkertijd als
koppelvlak te laten fungeren tussen het veld, IFV en de te ondersteunen gremia onderling.
Dit gebeurt door afstemming van processen, het delen van informatie en het integraal
plannen en organiseren vanuit één secretariaat. Iedere afdeling acteert vanuit zijn eigen rol
en taak richting opdrachtgevers, maar zoekt verbinding via de ambtelijke processen en het
delen van relevante informatie. Op deze wijze draagt de dienst ook in 2019 bij aan het
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versterken van de verbinding tussen bestuur, managementraden, IFV en crisispartners in het
veiligheidsdomein.

Bestuursondersteuning
De afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning adviseert en ondersteunt het
Veiligheidsberaad, het Multidisciplinair Adviesorgaan (MDA), het bestuur IFV en de directie
van het IFV. In 2018 is gestart met een nieuwe werkwijze in de advisering en ondersteuning
van het Veiligheidsberaad en het bestuur IFV. In 2019 wordt die lijn voortgezet en
aangescherpt. Ook wordt periodiek een nieuwsbrief en een magazine uitgebracht met
wetenswaardigheden over het Veiligheidsberaad als bestuurlijk platform, betrokken
departementen en de afzonderlijke veiligheidsregio’s. Verschillende samenwerkingspartners
werken hier aan mee. Daarnaast wordt via interactieve bijeenkomsten, zoals kennissessies,
netwerkdagen en (bestuurlijke) congressen, kennis en informatie gedeeld over thema’s die
op de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad staan of die in opdracht van het
Veiligheidsberaad zijn uitgevoerd door het IFV.
Naast het Veiligheidsberaad bestaan er op landelijk niveau verschillende bestuurlijke
overleggen die zich richten op veiligheid. De meest relevante overleggen in dit kader zijn de
Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG en het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie.
Om synergiewinst te behalen en meer integraal en eenduidig te adviseren aan bestuurders
in hun verschillende rollen en aan de minister, is in opdracht van de voorzitters van het
Veiligheidsberaad, het LOVP en de VNG, een beweging ingezet om de ondersteunende
bureaus van deze overleggen nauwer te laten samenwerken. Dit houdt onder meer in dat
thema’s die voor alle gremia van belang zijn, gezamenlijk kunnen worden voorbereid.
Daardoor wordt vanuit de verschillende perspectieven op veiligheid een zo volledig mogelijk
beeld verkregen van een vraagstuk. Ook waar het gaat om verdere professionalisering van
de bestuursadvisering vinden gezamenlijke activiteiten plaats.
De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s, onder regie van het ministerie van JenV, is
voorzien in 2019. De afdeling BDO ondersteunt en adviseert het Veiligheidsberaad en het
bestuur IFV op de inhoudelijke thema’s daarbinnen en ten aanzien van het proces van de
wetsevaluatie. Verder adviseert en ondersteunt BDO de bestuurlijke en ambtelijke
portefeuillehouders bij de vormgeving, invulling en uitvoering van de Strategische Agenda
Veiligheidsberaad. De bestuurlijk portefeuillehouders en de voorzitter worden ondersteund
op het gebied van representatie en woordvoering.

Diensten aan managementraden
De afdeling Ondersteuning Managementraden ondersteunt de Raad Directeuren
Veiligheidsregio (RDVR), Raad van Brandweercommandanten (RBC) en het Landelijk
Netwerk Bevolkingszorg (LNB) bij het realiseren van hun ambities.
Binnen de managementraden doen zich, naast de reguliere werkzaamheden, verschillende
relevante ontwikkelingen voor die in 2019 om ondersteuning vragen van OMR. Voorbeelden
hiervan zijn de ontwikkeling en uitvoering van het programma Crisisbeheersing en
rampenbestrijding (RDVR), de ontwikkelagenda van de RDVR, het gezamenlijke programma
Mens en bedrijfsvoering van de RDVR en RBC en de toekomstagenda Bevolkingszorg in
opdracht van het LNB. Voor de Uitvoeringsagenda Brandweer verricht OMR diverse
coördinerende en ondersteunende werkzaamheden. De thema’s die figureren op de
Uitvoeringsagenda vormen ook voor de programmaraden van de RBC de prioritaire dossiers
voor de komende jaren.
Het kwaliteitsbureau ondersteunt de veiligheidsregio’s bij het verrichten van de visitaties.
Vanuit OMR worden ook de brancheactiviteiten van de brandweer ondersteund, zoals de
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jeugdbrandweer, brandweerdecoratie, Brandweermonument en -herdenking en
brandweergeschiedenis.
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6 Begroting 2019
6.1 Begroting 2019
bedragen in duizenden euro's

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Baten ( projecten)
Onderwijs

10.751

14.127

14.215

14.705

Kennis

9.109

8.946

8.141

10.389

Ondersteuning bestuur en managementraden

6.208

5.739

5.507

5.726

Informatievoorziening

5.333

6.357

6.935

8.213

11.800

11.918

11.578

11.631

Opbrengst geleverde producten

2.967

3.289

2.200

2.500

Overige opbrengsten

3.413

2.240

2.125

76

49.581

52.615

50.701

53.241

Externe projectkosten
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop
brandweerkleding

17.156

19.469

17.627

20.501

1.880

2.261

2.038

1.775

Bruto marge

30.545

30.885

31.036

30.964

Interne projectkosten
Projectresultaat (A)

28.164

25.799

29.933

30.819

2.380

5.086

1.102

145

Baten (afdeling)

28.160

26.582

31.290

34.600

Personeelskosten
Materiële kosten

24.283
6.487

24.869

25.010

27.049

Afdelingsresultaat (B)

-2.610

6.112
-4.398

7.077
-798

7.146
405

-230

687

305

550

-13

-5

-6

0

120
481

50
84

56

150

573

250

250

359

1.390

605

950

250

261

274

291

Materieelbeheer

Lasten (afdeling)

Bedrijfsresultaat (A+B)
Financiële baten-lasten (+)
Bijzondere baten en lasten
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV
Aandeel in Resultaat deelneming NIBHV
Netto Resultaat
Aantal FTE
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6.2 Financiering 2019
bedragen in duizenden euro's
Realisatie 2016

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

24.000

23.906

24.615

24.993

1. Beschikbare financiering
Rijksbijdragen Algemeen excl. Politie

113

Rijksbijdrage Algemeen van voorgaande jaren

3.651

911

24.113

23.906

28.266

25.904

Bijdrage Politie

4.281

4.378

4.150

4.150

Facturen

6.092

5.787

3.478

3.660

Totaal Financiering wettelijke taak

34.486

34.071

35.894

33.714

Opdrachten voor veiligheidsregio's

19.919

20.996

22.450

24.984

3.094

5.103

3.147

2.710

57.499

60.170

61.492

61.407

49.581

52.615

50.701

53.241

Totaal Rijksbijdrage

Werkzaamheden voor derden
Totaal beschikbare financiering
2. Benodigde financiering
Omzet
Activiteiten waarvoor VenJ
contractpartij is*

8.166

8.000

7.555

7.918

- WAS en NCV

4.136

4.134

4.441

4.521

- Beheer Politiematerieel

3.782

3.420

3.559

3.645

Totaal benodigde financiering
3. Verschil

57.499

60.170

58.700

61.407

0

0

2.792

0

*) Gaat niet via V&W rekening van het IFV, maar zijn wel uitgaven die uit rijksbijdrage worden gefinancierd.
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Besteding 2019 per dienst per taak

Totaal
1.690
4.036
1.230
6.197
1.015
9.099
2.900
2.126
497
8.213
580
8.011
7.191
3.915
1.450
680
2.500
26
52
61.408

Opbrengst Beleids- en strategie advisering
Opbrengst diensten aan managementraden
Opbrengst kennis makelen
Opbrengst kennisontwikkeling
Opbrengst kennisfuncties
Opbrengst opleiden
Opbrengst examinering
Opbrengst training en bijscholing
Opbrengst advies
Opbrengst beheer informatie systemen
Opbrengst toezicht certificering
Opbrengst materieelbeheer
Opbrengst instandhouding voorzieningen (multi)
Opbrengst bovenregionale voorzieningen
Opbrengst inkoop
Opbrengst standaardisatie
Opbrengst kleding dienstverlening
Opbrengst projecten stafafdeling Bedrijfsvoering
Overige projectopbrengsten
Totaal

art. 68

1.150
3.484
1.000
3.330
2.900
197
650
536
8.011
6.991
3.585
1.200
680

33.714

art. 69
1.690
3.536
2.199

art. 70
500
80
514
15

5.769
2.126
300
6.188
44

1.375

200
330
250
2.500
26
26
24.984

26
2.710

Besteding per dienst 2019 naar wijze van financieren

Opbrengst Beleids- en strategie advisering
Opbrengst diensten aan managementraden
Opbrengst kennis makelen
Opbrengst kennisontwikkeling
Opbrengst kennisfuncties
Opbrengst opleiden
Opbrengst examinering
Opbrengst training en bijscholing
Opbrengst advies
Opbrengst beheer informatie systemen
Opbrengst toezicht certificering
Opbrengst materieelbeheer
Opbrengst instandhouding voorzieningen (multi)
Opbrengst bovenregionale voorzieningen
Opbrengst inkoop
Opbrengst standaardisatie
Opbrengst kleding dienstverlening
Opbrengst projecten stafafdeling Bedrijfsvoering
Overige projectopbrengsten
Totaal

Totaal
Rijksbijdrage
1.690
4.036
1.230
1.150
6.197
3.484
1.015
1.000
9.099
2.930
2.900
2.126
497
197
8.213
650
580
536
8.011
7.651
7.191
6.991
3.915
3.585
1.450
1.200
680
680
2.500
26
52
61.408
30.054

BDUR
1.390

924
889

50
753

Factuur of
beschikking
300
4.036
80
1.789
15
5.280
2.900
2.126
250
6.810
44
360
200

330
250

4.336

2.500
26
52
27.018
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6.3 Toelichting op de begroting 2019
Baten





De opgedragen gemeenschappelijke taken zijn met 3,28% geïndexeerd op basis
van de prijsindexcijfers uit de meicirculaire van het gemeentefonds.
De Rijksbijdrage wordt sinds 2018 jaarlijks geïndexeerd door het ministerie van
JenV. Vanaf 2018 wordt aan het IFV de reguliere loon-en prijsstelling uitgekeerd
onder het voorbehoud dat JenV deze van het ministerie van Financiën ontvangt en
binnen JenV wordt besloten dit toe te kennen aan de betreffende
begrotingsartikelen. Voor 2018 bedraagt deze indexatie € 378.000. Voor 2019 is
deze nog niet bekend.
De door JenV toegekende indexering van de BDUR over de jaren 2017 en 2018 is in
de opgenomen BDUR-uitkeringen voor 2019 verwerkt.

Lasten




De personeelskosten stijgen in 2019 ten opzichte van de begroting 2018 als gevolg
van een toename van de personeelsbezetting aan eigen personeel met 17 fte en
indexatie van de salariskosten met 4% als gevolg van de nieuwe cao voor
Rijksambtenaren.
In 2019 is een dotatie aan de voorziening vervanging materieel opgenomen van €
2,96 miljoen.

6.4 Investeringen in bedrijfsvoering 2019
Specificatie investeringen 2019
Vervanging vervoermiddelen
Gebouwen/terreinen

148.182
50.554

Installaties

230.336

Automatisering hardware

498.733

Automatisering software 3 jaar
Automatisering software 6 jaar (o.a.
vervanging 'Mijn.NBBE', doorontwikkeling
Kennisplein en implementatie vervanging
publicatiedatabase

29.883
899.958

Informatiebeveiliging en toegangscontrole

150.000

Inventarissen
Totaal

44.455
2.052.100

Toelichting op de investeringsbegroting




Vervoermiddelen: vervanging van voertuigen uit het wagenpark IFV.
Gebouwen/terreinen/vervanging: investeringen in de gebouwen en terreinen van het
IFV als gevolg van de meerjaren onderhoudsplanning.
Automatisering hardware: reguliere vervanging van PC’s en laptops.
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Automatisering software: onder andere de vervanging van ‘Mijn Nbbe’, de
doorontwikkeling van het Kennisplein en de vervanging van de publicatiedatabase.
Informatiebeveiliging: investeringen om informatiebeveiliging en toegangscontrole te
verbeteren.
Inventarissen reguliere vervanging van inventaris van het IFV.
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7 Bedrijfsvoering en
weerstandsvermogen
7.1 Bedrijfsvoering
In 2019 voert het IFV projecten uit die onze bedrijfsvoering verbeteren en vereenvoudigen.
Deze projecten hebben vooral betrekking op het inkopen van diensten, zodanig dat aan de
EU-aanbestedingsrichtlijnen wordt voldaan en de meest effectieve en efficiënte oplossing
wordt gerealiseerd. Dit doet het IFV, waar mogelijk en wenselijk, in samenwerking met grote
aanbestedingstrajecten van derden.
Met ingang van 2017 werkt JenV met speerpunten voor bedrijfsvoering. Deze speerpunten
zijn strategisch van aard en hebben een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van het
ministerie en daaraan gelieerde organisaties tot doel. De speerpunten hebben een meerjarig
karakter en worden jaarlijks herijkt. In 2019 geeft het IFV uitvoering aan de onderstaande
bedrijfsvoeringskaders van JenV.
De wendbare organisatie
Dit speerpunt heeft betrekking op duurzame inzetbaarheid, eigentijds leiderschap en
flexibele organisatie. Het IFV is een wendbare organisatie die de uitvoering van haar taken
afstemt op de vraag van haar klanten, binnen de kaders van de missie en de visie van het
IFV. De herstructurering van het IFV per 1 januari 2018 heeft geleid tot het kader waarin het
werk en de inzet van medewerkers vraaggericht is georganiseerd. Op basis van de visie op
duurzame inzetbaarheid geeft het IFV aandacht aan leren en ontwikkelen, gezondheid en
vitaliteit en daarmee aan de arbeidsmarktwaarde van de medewerkers.
Met de HR-gesprekscyclus wordt de balans gevonden tussen de inzet en ambities van de
individuele medewerker en de opgave van het IFV. Met behulp van een
leiderschapsprogramma wordt het management van het IFV versterkt.
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Maatschappelijk verantwoord inkopen is als proces geborgd binnen het IFV. Sinds het
manifest maatschappelijk verantwoord inkopen is ondertekend in 2016, zijn belangrijke
stappen gezet. Zo is duurzaamheid, conform ISO20400, geïntegreerd in het inkoopbeleid, de
inkoopstrategie en de inkoopprocessen van de organisatie.
In de afgelopen jaren zijn op dit gebied tastbare resultaten behaald, bijvoorbeeld bij de
inkoop van brandweer- en ambulancekleding. In de periode 2019-2023 wordt dit beleid
gecontinueerd en wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde prestaties.
Toekomstvaste informatievoorziening
In 2019 werkt het IFV aan een toekomstvaste informatievoorziening. Aan de hand van zeven
speerpunten geeft het IFV hier invulling aan.
 Continuïteit van de informatievoorziening: Het IFV borgt de continuïteit van de
informatievoorziening door gebruik te maken van in de markt bewezen standaard
softwarepakketten, die modulair uitbreidbaar en in hoge mate configureerbaar zijn
om variaties in bedrijfsprocessen te ondersteunen. Het IFV werkt hiervoor samen
met gespecialiseerde leveranciers.

36/46



Innovatie met informatievoorziening en ICT: De standaard software wordt door
marktpartijen doorontwikkeld op basis technologische ontwikkelingen en behoeften
binnen de markt. In combinatie met de configureerbaarheid van softwarepakketten
biedt dit kansen voor het IFV om zijn bedrijfsprocessen te innoveren.



Weerbaarheid van de informatievoorziening: Informatieveiligheid speelt een steeds
belangrijkere rol binnen het IFV. De dienstverlening van het IFV is steeds meer ITgerelateerd. In 2018 heeft het IFV de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) geïmplementeerd en in 2019 werkt het IFV aan het behalen van een ISO
27001 certificering. Voor kennisuitwisseling en samenwerking op dit vlak zoekt het
IFV ook verbinding met andere partners, waaronder het Nationaal Cyber Security
Centrum.



Samenwerking door informatie-uitwisseling: Het IFV wisselt op gestructureerde wijze
informatie uit met de veiligheidsregio’s en andere samenwerkingspartners door
middel van het Verkeersplein.



Voldoende en goed opgeleid ICT-personeel: Het IFV wil een aantrekkelijke
werkgever zijn voor ICT-personeel. Het IFV werkt daarvoor met een vast team dat
samenwerkt met specialistische leveranciers en flexibel ICT-personeel uit de markt.
In het geval van schaarste gaat het IFV nadrukkelijker investeren in het opleiden van
eigen ICT-personeel.



Bescherming van persoonsgegevens: Dit punt hangt sterk samen met het punt
‘Weerbaarheid van de informatievoorziening’ en wordt daarin meegenomen.



Toekomstvaste informatiehuishouding: In 2019 implementeert het IFV
documentmanagementsoftware die ondersteunend is aan de geldende
archiefregelgeving en het archiefbeleid van het IFV.

Flexibiliteit, duurzaamheid en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en facilitair
In 2019 neemt het personeelsbestand van het IFV naar verwachting met 17 fte toe ten
opzichte van 2018. Dit betreft een uitbreiding als gevolg van de volgende ontwikkelingen:
 Uitvoeringsagenda Brandweer;
 Kenniscentrum Data Analyse;
 Versterking bestuursondersteuning en diensten aan managementraden.
Omdat het IFV graag een flexibele en prettige werkomgeving creëert voor zijn medewerkers,
is in 2018 een verkenning verricht naar een nieuw werkplekconcept. Aan de hand van deze
verkenning is duidelijk geworden op welke wijze het IFV wil werken en welke mogelijke
verbouwingen of investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. Bij deze verkenning wordt de
totale huisvesting in ogenschouw genomen, zowel Arnhem als Zoetermeer. In 2019 wordt
een functioneel Programma van Eisen en Wensen uitgewerkt.
Banenafspraak instroom arbeidsbeperkten
Het IFV staat positief tegenover de doelstelling in deze banenafspraak. In het huidige
wervings- en selectiebeleid vormt diversiteit de basis. Groepen worden niet gediscrimineerd
en in iedere functie wordt voldoende ontwikkelruimte geboden. Er wordt gezocht naar een
goede manier om zinvol en passend werk te organiseren met voldoende en adequate
begeleiding. Een van de punten die concreet wordt onderzocht is het via aanbestedingen
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contracteren van facilitaire dienstverlening, welke gedeeltelijk door arbeidsbeperkten wordt
uitgevoerd.

7.2 Overhead
Het IFV heeft een bestuurlijke opdracht om een overheadpercentage van minder dan 25,7%
te realiseren. Dit is het overheadpercentage dat is berekend op basis van de door
Berenschot gebruikte definities en is de kwartielscore van de beste presterende ZBO’s . Eind
2016 had het IFV deze doelstelling bereikt met een overheadpercentage van 22,9%. Voor de
begroting 2019 realiseert het IFV een vergelijkbaar percentage.
Voor de uitvoering van de opdrachten en diensten van het IFV worden verschillende tarieven
gehanteerd. Voor de wettelijke taken en de opdrachten voor derden geldt het standaardtarief
en voor de gemeenschappelijke opdrachten van de veiligheidsregio’s geldt een gereduceerd
tarief.
De algemene overhead van het IFV wordt voor het grootste deel gedekt door de uitvoering
van de wettelijke taken. De opslag op de loonkosten in de tarieven voor de
gemeenschappelijke taken als dekking van de algemene overhead bedragen hierdoor
slechts 3%.

7.3 Weerstandsvermogen
Solvabiliteit
Het IFV hanteert als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) een minimaal benodigde solvabiliteit
van 25%. Met een solvabiliteit van 31% in 2017 voldoet het IFV aan deze norm.
Eind 2017 beschikte het IFV over een eigen vermogen van € 17,8 miljoen, dit lijkt een
voldoende buffer om eventuele toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
Dit vermogen is echter slechts voor een deel vrij besteedbaar.
Voor de periode 2019-2023 ligt een sluitende begroting voor die bij exacte realisatie leidt tot
een toename van het eigen vermogen. Het begrote jaarlijkse positieve resultaat van de ZBO
IFV bedraagt nu circa 1% van de omzet. Dit is een kleine marge die ook lager kan uitvallen
door onvoorziene omstandigheden.
Bedrijfsrisico’s
De belangrijkste bedrijfsrisico’s hebben betrekking op wijzigingen in de organisatie en
bedrijfsrisico’s als gevolg van veranderende marktomstandigheden door het wegvallen of
verminderen van omzet. Binnen het eigen vermogen is daarom een bestemde reserve
‘Bedrijfsrisico’s’ van € 3,3 miljoen gevormd.
Een deel van het eigen vermogen is niet vrij besteedbaar, het gaat om:
 De wettelijke reserve van € 1,3 miljoen: Het IFV heeft een verplichte wettelijke
reserve als tegenhanger van de boekwaarde van de geactiveerde ontwikkelkosten
voor de nieuwe E-Synergy omgeving (het ERP-systeem waarmee de
werkprocessen van het IFV worden ondersteund), het nieuwe HR-systeem en de
gebruikersinterface voor LCMS.
 Het bestemmingsfonds brandweerkleding van € 0,595 miljoen: Het IFV verzorgt voor
Brandweer Nederland de levering van brandweerkleding (uniformkleding,
kazernekleding en sportkleding). Bij het uitvoeren van deze taak heeft het IFV geen
winstoogmerk, maar er mag ook geen verlies op worden gemaakt. Aangezien de
verkoopaantallen slecht voorspelbaar zijn, is afgesproken om een reserve te vormen
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bij het IFV om tegenvallers op te kunnen vangen zonder direct de tarieven te hoeven
aanpassen. Over 2017 heeft het IFV een resultaat geboekt op de verkoop van
brandweerkleding van € 0,28 miljoen. Dit resultaat is toegevoegd aan het
bestemmingsfonds brandweerkleding.
Andere financiële risico’s zijn:
 langdurige uitval van medewerkers door ziekte.
 onvrijwillige beëindigingen van dienstverbanden.
 het hanteren van verdienmodellen voor de uitvoering van opgedragen
gemeenschappelijke taken waarbij het risico voor rekening van het IFV is.
 Het beëindigen van de dienstverlening aan de politie voor het beheer van de
bijzondere politiemiddelen.
 Wijzigingen in de kledingdienstverlening die een lagere omzet tot gevolg hebben.
Ter afdekking van verzekerbare risico’s heeft het IFV verschillende verzekeringen afgesloten
voor bijvoorbeeld materieel, personeel en gebouwen. Het risico veroorzaakt door
ziekteverzuim is niet verzekerd.

7.4 Verbonden partijen
Het IFV heeft in de volgende rechtspersonen een bestuurlijk en financieel belang:
Geconsolideerde
vennootschappen
NIBHV B.V.
I.E. Beheer B.V.

Vestigingsplaats

Aandelenbelang

% consolidatie

Rotterdam
Woerden

77,78%
100%

100%
100%
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Bijlage 1
Overzicht producten en diensten van het IFV
Taken IFV
Beleids- en strategie advisering
Diensten aan managementraden
Kennis makelen
Kennisontwikkeling

Kennisfuncties

Opleiden

Examinering
Training en bijscholing

Advies
Informatievoorziening

Subtaken
Bestuursondersteuning Veiligheidsberaad
Ondersteuning managementraden
Collectieve producten
Infopunt Veiligheid
LEC BRZO
Onderzoek en contentontwikkeling
Publicaties en leerstofontwikkeling
Kennisborging
Kenniscentrum voorrangsvoertuigen
Kenniscentrum arbeidsveiligheid
Ondersteuning innovatie Brandweer Nederland
Kennisfunctie inkoop
Ondersteuning landelijke aanbestedingen
Leergangen brandweermanagement
Overige brandweeropleidingen
Multi opleidingen
GHOR opleidingen
Oefenen bijscholing
Congressen en evenementen IFV
Collectieve trajecten leiderschapsontwikkeling
Operationele trainingen
Virtueel oefenen
Adviesopdrachten
Beheer LCMS
Beheer Slachtoffer Informatiesysteem (SIS)
Beheer Elektronische Leeromgeving (ELO)
SCL-loket
Programma Informatievoorziening, 6 speerpunten
Beheer GEO
Beheer GMS

Toezicht certificering
Materieelbeheer
Instandhouding voorzieningen (multi) USAR
Beheer WAS
Beheer NCV
Landelijke logistieke voorraad
Bovenregionale voorzieningen
GBO SO
GGB
Standaardisatie
Kleding dienstverlening
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VR

€ 2.713.376

Bijlage: Overzicht financiële afspraken bij opgedragen werkzaamheden aan IFV behorend bij jaarplan 2019 IFV
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

€ 97.680

€ 468.882

€ 187.764

€ 3.206.582

€ 1.092.788

€ 26.784

€ 941.726

€ 377.971

€ 696.390

€ 38.214

€ 292.644

€ 300.000

€ 100.000

Programma
Kernregistratie
risico- en
Algemene
Product
Bijdrage Stg. Ontwikkelfonds Elektronische Bijdrage +gemeenschap Landelijke
Ondersteuning
crisiscommunic
bijdrage Brw financiering Brandweer
Lesstof
Leeromgevin programma
pelijke
ICT omgeving Werkbudget managementraad
atie
Beheer SIS GROOTER
NL
Brw NL
monument
Brandweer
g
GEO
applicaties
VR's
VB
Bevolkingszorg
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 110.238
€ 43.712
€ 1.071
€ 32.051
€ 12.864
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 122.008
€ 43.712
€ 1.071
€ 41.842
€ 16.794
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 92.280
€ 43.712
€ 1.071
€ 32.338
€ 12.979
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 97.780
€ 43.712
€ 1.071
€ 32.115
€ 12.890
€ 27.856
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 118.322
€ 43.712
€ 1.071
€ 35.910
€ 14.413
€ 27.856
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 153.889
€ 43.712
€ 1.071
€ 53.482
€ 21.466
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 127.417
€ 43.712
€ 1.071
€ 34.188
€ 13.722
€ 27.856
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 103.079
€ 43.712
€ 1.071
€ 33.135
€ 13.299
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 240.527
€ 43.712
€ 1.071
€ 75.073
€ 30.131
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 122.535
€ 43.712
€ 1.071
€ 49.815
€ 19.994
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 62.365
€ 43.712
€ 1.071
€ 28.447
€ 11.418
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 100.946
€ 43.712
€ 1.071
€ 23.408
€ 9.395
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 193.190
€ 43.712
€ 1.071
€ 36.037
€ 14.464
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 46.897
€ 43.712
€ 1.071
€ 15.691
€ 6.298
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 202.129
€ 43.712
€ 1.071
€ 34.188
€ 13.722
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 147.253
€ 43.712
€ 1.071
€ 39.354
€ 15.795
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 242.946
€ 43.712
€ 1.071
€ 53.004
€ 21.274
€ 27.856
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 91.760
€ 43.712
€ 1.071
€ 30.393
€ 12.198
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 72.001
€ 43.712
€ 1.071
€ 44.265
€ 17.766
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 206.702
€ 43.712
€ 1.071
€ 60.626
€ 24.333
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 122.308
€ 43.712
€ 1.071
€ 35.623
€ 14.298
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 142.890
€ 43.712
€ 1.071
€ 43.309
€ 17.382
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 97.336
€ 43.712
€ 1.071
€ 32.115
€ 12.890
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 113.475
€ 43.712
€ 1.071
€ 26.534
€ 10.650
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000
€ 3.907
€ 18.755
€ 7.511
€ 76.310
€ 43.712
€ 1.071
€ 18.784
€ 7.539
€ 27.855
€ 1.529
€ 11.706
€ 12.000
€ 4.000

2

Bedragen 2019 worden geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling op basis van de CPB indicatoren zoals gepubliceerd in de meicirculaire 2018 van het gemeentefonds.
Dit betreft de volgende indicatoren: prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (%) en prijs bruto binnenlands product (%) waarbij een gewogen gemiddelde is gehanteerd van 70% loon en 30% materieel.

TOTAAL

Netcentrisch
werken
1 Groningen
€ 93.282
2 Friesland
€ 103.241
3 Drenthe
€ 78.086
4 IJsselland
€ 82.741
5 Twente
€ 100.123
6 Noord- en Oost- Gelderland
€ 130.219
7 Gelderland-Midden
€ 107.819
8 Gelderland-Zuid
€ 87.225
9 Utrecht
€ 203.532
10 Noord-Holland Noord
€ 103.687
11 Zaanstreek-Waterland
€ 52.772
12 Kennemerland
€ 85.419
13 Amsterdam-Amstelland
€ 163.475
14 Gooi en Vechtstreek
€ 39.684
15 Haaglanden
€ 171.040
16 Hollands Midden
€ 124.604
17 Rotterdam-Rijnmond
€ 205.578
18 Zuid-Holland Zuid
€ 77.646
19 Zeeland
€ 60.927
20 Midden- en West-Brabant
€ 174.909
21 Brabant-Noord
€ 103.496
22 Brabant-Zuidoost
€ 120.912
23 Limburg-Noord
€ 82.364
24 Zuid-Limburg
€ 96.021
25 Flevoland
€ 64.573

Organisatie

1

€ 10.540.800

TOTAAL
€ 380.481
€ 415.930
€ 347.729
€ 357.571
€ 400.813
€ 491.101
€ 415.191
€ 368.784
€ 681.309
€ 428.076
€ 287.048
€ 351.214
€ 539.212
€ 240.615
€ 553.124
€ 459.052
€ 654.847
€ 344.043
€ 327.005
€ 598.615
€ 407.770
€ 456.539
€ 356.750
€ 378.725
€ 299.252

Bijlage 2

Overzicht financiële afspraken met regio’s voor aan het IFV opgedragen
werkzaamheden
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Bijlage 3
Toelichting bijdragen veiligheidsregio’s voor gemeenschappelijke taken
2019
1. Netcentrisch werken
In 2010 hebben alle veiligheidsregio’s het convenant Project Netcentrisch Werken
ondertekend. In het convenant is bepaald dat de veiligheidsregio’s vanaf 2012 gezamenlijk
de volledige exploitatielasten van het landelijk crisismanagement systeem (LCMS) dragen.
De kosten waren in het convenant begroot op maximaal € 2.500.000,- waarbij is
aangegeven dat het bedrag trendmatig wordt verhoogd. De verdeling van de kosten
geschiedt op basis van inwoneraantallen per veiligheidsregio.
2. Programma Risico- en crisiscommunicatie
In januari 2013 is in het Veiligheidsberaad het rapport “Eenheid in verscheidenheid”
vastgesteld. Dit rapport is een uitwerking van een bestuurlijk advies over bovenregionale
samenwerking naar aanleiding van de brand bij Moerdijk in 2011. Eén van de deelprojecten
in het rapport was het vormen, ontwikkelen en implementeren van een bovenregionale
crisiscommunicatiepool. Inmiddels is dit initiatief met ingang van 2018, in afstemming met
het veld, omgevormd naar een programma Risico- en crisiscommunicatie. De kosten hiervan
worden gelijkelijk verdeeld over de 25 regio’s.
3. Beheer Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)
In het Veiligheidsberaad van 31 mei 2013 is ingestemd met het implementatieplan voor SIS.
Voor de jaarlijkse beheerbijdrage was een bedrag begroot van € 432.000,-, welke inmiddels
trendmatig is verhoogd in verband met loon- en prijsontwikkeling. Het bedrag wordt gelijkelijk
verdeeld over alle 25 regio’s.
4. Vakbekwaamheid Bevolkingszorg
Het project GROOTER is uitgevoerd om te komen tot een verdere professionalisering van de
bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio’s en om de onderlinge uitwisselbaarheid tussen
functionarissen van gemeenten en veiligheidsregio’s te verbeteren. In het Veiligheidsberaad
van december 2013 is ingestemd met een voorstel inzake de borging en het beheer van de
producten van GROOTER. Onderdeel van het voorstel was om de jaarlijkse structurele
kosten van Vakbekwaamheid Bevolkingszorg te financieren door jaarlijkse facturatie aan de
veiligheidsregio’s waarbij is uitgegaan van een vaste bijdrage per regio. De kosten waren
begroot op € 173.000,-. Inmiddels is het bedrag naar boven bijgesteld in verband met de
loon- en prijsontwikkeling.
5. Algemene bijdrage Brandweer Nederland
Jaarlijks wordt door de Raad van Brandweercommandanten (RBC) de begroting vastgesteld
voor de ondersteuning van het brandweerveld vanuit het IFV. De algemene bijdrage is voor
2019 vastgesteld op € 0,189,- per inwoner.
6. Productfinanciering Brandweer Nederland
Voor specifieke producten wordt jaarlijks vanuit het IFV een vast bedrag per regio
gefactureerd. Dit betreft o.a. de volgende producten:
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Brandweer.nl: Dit betreft de website met publieksinformatie van en door de brandweer in
Nederland. Met brandweer.nl in combinatie met de regionale websites – die via brandweer.nl
worden ontsloten – worden burgers voorzien van landelijk geldende en regionaal gebonden
publieksinformatie. Hiertoe is besloten in de RRC van 23 mei 2008.
In 2017 is het platform voor de vernieuwde website brandweer.nl gelanceerd. Op basis van
de opgedane ervaringen is een voorstel voor de beheerorganisatie voor brandweer.nl
ontwikkeld. In het najaar van 2017 is door de RBC besloten om voor 2018 een aanvullende
bijdrage beschikbaar te stellen. In juni 2018 heeft de RBC besloten om de website
brandweer.nl door te ontwikkelen en met een alternatief financieringsvoorstel te komen voor
2019 en verder. Een nadere uitwerking hiervan was bij het opstellen van dit jaarplan nog niet
beschikbaar.
Oefenbank: Sinds 2007 voert IFV voert de Oefenbank Brandweer (voorheen NibraOefenbank) als product ter ondersteuning van monodisciplinair oefenend Brandweer
Nederland. De Oefenbank Brandweer heeft als doel om oefenmedewerkers van korpsen
extra ondersteuning te bieden bij het maken van oefenbeleid en het uitvoeren van
oefeningen. Aanvullend op de Leidraad Oefenen worden hulpmiddelen zoals lesbrieven,
beeldcasussen, oefenrooster en oefendraaiboeken aangeboden. Besloten in de RRC,
agendapunt A.4, d.d. 15 juni 2007.
Innovatie Moed en Brandonderzoek: Technologische ontwikkelingen nemen een vlucht.
Dankzij deze innovaties kan de brandweer sneller, efficiënter, maar ook veiliger en schoner
optreden. Binnen de RBC is een portefeuillehouder innovatie benoemd die contact houdt
met in- en externe netwerken die zich met innovatie bezig houden welke van belang zijn
voor de brandweer. Collega’s uit het hele land kunnen hun innovatieve ideeën insturen om in
aanmerking te komen voor de Jan van der Heyden innovatieprijs. De regiegroep bekijkt of de
inzendingen vernieuwend zijn en potentie in zich hebben om landelijk uitgerold te kunnen
worden. De ideeën worden gebundeld in een innovatieboekje, getoond op de innovatiemarkt
tijdens het brandweercongres en zijn tevens online terug te vinden.
Brandonderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de
effectiviteit van preventieve brandvoorzieningen, brandbestrijding en het gedrag van
mensen. Dit onderzoek heeft daarmee tot doel om het repressief brandweeroptreden veiliger
en effectiever te maken en om de adviesrol op het gebied van brandveiligheid beter in te
vullen.
In 2011 heeft de RRC ingestemd met de borgingsvoorstellen voor het structureel beleggen
van brandonderzoek en Innovatie Moed met ingang van 2013.
Kwaliteitsbureau Brandweer
Het kwaliteitsbureau is in 2012 opgericht als deelproject van het project Cicero. Met dit
project heeft de brandweer in 2009 de verantwoordelijkheid en de regie genomen om zorg te
dragen voor kwaliteitsmanagement. Dit werd mede ingegeven door de nieuwe wettelijke
bepalingen in de Wet veiligheidsregio, zoals de verplichting tot het hanteren van een
kwaliteitszorgsysteem (art 23 Wvr) en het uitvoeren van visitaties (art 56 Wvr). Het
kwaliteitsbureau ondersteunt de brandweer en de veiligheidsregio’s vanuit zijn vier
kerntaken:
 Adviseren en ondersteunen ten aanzien van kwaliteitsmanagement en
organisatieontwikkeling;
 Zorgdragen voor beheer en ontwikkeling van landelijke kwaliteitsmethoden;
 Coördineren en organiseren van assessmentprogramma’s (waaronder visitaties);
 Faciliteren van regionale uitwisseling van kennis en expertise.
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Het besluit tot financiering van deze activiteiten, in de vorm in productfinanciering, is
genomen in mei 2008 in het kader van de Visie Kwaliteitszorg.
Met het vaststellen van de visitatiemethode in 2015 is de veiligheidsregiobrede
ondersteuning voor de visitaties belegd bij het kwaliteitsbureau dat deel uitmaakt van de
dienst. Deze ondersteuning heeft aanvullende (personele) investering gevraagd. Dit wordt
gedekt binnen de reguliere financiering van de afdeling Ondersteuning Managementraden
en door een deel van de ondersteuningskosten per visitatie door te belasten aan de regio.
De visitatiemethode is vastgesteld in de managementraden: RBC (17 april 2015),
Bevolkingszorg (13 mei 2015), DPG GGD-GHOR (18 juni 2015), RDVR (18 juni 2015).
Brandweervraagorganisatie IM / Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement
In de RRC van 16 januari 2009 is het plan “Grip op informatie” vastgesteld, waarin de route
is geschetst voor de Brandweer Vraagorganisatie Informatiemanagement.
De PRIM (Programmaraad IM) heeft op 14 maart 2013 aandachtspunten genoemd voor een
verdere inrichting van het innovatieplatform en nadere invulling voor de verbreding van de
BVIM naar de VVIM (Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement), waarbij de
middelen van de brandweer voor de brandweer geborgd zijn. De RBC heeft in april 2013
ingestemd met het voorstel in dit kader. Een verder vervolg hierop is de Veiligheidsregio’s
Referentie Architectuur (VERA). Deze ontwikkeling helpt de regio’s met kaders en richtlijnen
om hun informatie en ICT optimaal in te richten.
7. Bijdrage Brandweermonument
Ten behoeve van het beheer en onderhoud van het Brandweermonument en de jaarlijkse
herdenking die plaatsvindt van brandweermensen die tijdens de uitoefening van hun werk
om het leven zijn gekomen, wordt jaarlijks een vast bedrag per veiligheidsregio in rekening
gebracht. Hiertoe is besloten in de vergadering van de RBC van 16 maart 2012.
De Stichting Nationaal Brandweermonument is in 2017 opgeheven en de activiteiten hiervan
zijn ondergebracht bij het IFV.
8. Ontwikkelfonds les- en leerstof brandweer
In het Veiligheidsberaad van 25 mei 2012 is ingestemd met het versterkingsplan
Brandweeronderwijs. Onderdeel hiervan was het landelijk beleggen van onderhoud en
ontwikkeling van les- en leerstof bij het IFV. Het hiermee gemoeide bedrag was € 879.000,wat bij de regio’s op basis van het aantal operationele fte’s in rekening wordt gebracht.
Onder voorwaarde dat alle regio’s deze taak zouden beleggen bij het IFV, was het ministerie
van JenV bereid om structureel een extra bedrag van € 250.000,- toe te voegen aan het
ontwikkelfonds voor les- en leerstof.
9. Elektronische leeromgeving (ELO)
In 2012 is binnen het brandweerveld de wens geuit om binnen het onderwijs gebruik te
maken van een zogenaamde elektronische leeromgeving. Nadat vrijwel alle regio’s hiervoor
belangstelling hadden getoond, is met ondersteuning van het IFV gestart met de
voorbereiding van een Europese aanbesteding. In de RBC is op 14 maart 2014 ingestemd
met de aanbesteding. Het bedrag voor de jaarlijkse exploitatie is oorspronkelijk begroot op €
347.390,-. In 2015 is een Convenant met SLA opgesteld tussen het IFV en de
veiligheidsregio’s, waarin de afspraken rond het beheer van de ELO zijn vastgelegd. De
exploitatiekosten zijn tot 1 januari 2016 bekostigd uit Europese subsidiemiddelen. Vanaf
2016 dragen de regio’s de exploitatielasten waarbij voor de verdeelsleutel wordt uitgegaan
van het aantal operationele fte’s. Inmiddels is het bedrag voor 2019 naar boven bijgesteld
als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.
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10. Bijdrage programma GEO
Op 12 juni 2015 is het meerjarenprogramma Informatievoorziening 2015-2020 door het
Veiligheidsberaad vastgesteld. Eén van de prioriteiten uit dit programma is de
Basisvoorziening GEO die door het dagelijks bestuur VB op 3 december 2015 aan de
besturen van veiligheidsregio’s is voorgelegd. Met alle veiligheidsregio’s zijn convenanten
afgesloten en alle veiligheidsregio’s dragen sinds 2016 bij aan het programma. Op 2 maart
2016 heeft het DB Veiligheidsberaad ingestemd met het financieringsvoorstel voor de
Basisvoorziening GEO. De kosten van het programma GEO worden voor de periode 2016
tot en met 2020 gelijkelijk verdeeld over alle regio’s. Vanaf 2021 (nadat de investering in
HDP is terugverdiend) komt de bijdrage van de regio’s voor GEO te vervallen en worden de
kosten gedekt uit de reguliere regionale bijdrage voor Netcentrisch werken.
11. Kernregistraties en gemeenschappelijke applicaties
In het VB van 16 december 2016 is ingestemd met het voorstel voor de programma’s
Kernregistraties en Gemeenschappelijke applicaties. Dit betreft de invulling van één van de
speerpunten uit het programma Informatievoorziening dat in het VB van 16 december 2016
is vastgesteld. In 2019 wordt hiervoor € 1.529,- in rekening gebracht. Vanaf 2020 bedraagt
dit de helft namelijk € 765,-.
12. Landelijke ICT omgeving veiligheidsregio’s
De realisatie van een landelijk ICT verkeersplein was één van de speerpunten uit het
programma Informatievoorziening. Met ingang van 2018 worden regio’s hierop aangesloten
en vanaf 2019 dragen de regio’s bij aan de exploitatielasten van deze voorziening (€11.706,per regio).
13. Werkbudget Veiligheidsberaad
In het Veiligheidsberaad van 11 december 2015 is gesproken over de doorontwikkeling van
het VB en de professionalisering van het IFV. Op 14 oktober 2015 is de notitie
Doorontwikkeling ter consultatie voorgelegd aan de besturen van de veiligheidsregio’s. Eén
van de voorstellen in de notitie was het aanleggen van een werkbudget ten laste van de
BDuR. In het VB van 11 december is het voorstel gedaan om per regio € 30.000,- op te
halen, zodat in totaal € 750.000,- beschikbaar komt over de periode 2016-2019. Als
uitvloeisel van de evaluatie van het VB in 2017 heeft het DB VB op 15 december 2017 een
alternatief voorstel gedaan aan het VB om vanaf 2018 structureel te beschikken over een
werkbudget van € 300.000,-. Per regio wordt hiervoor € 12.000,- gecollecteerd. Het
werkbudget voor het Multidisciplinair Adviesorgaan à € 50.000,- wordt gefinancierd uit het
werkbudget voor het Veiligheidsberaad.
14. Ondersteuning Landelijk Netwerk Bevolkingszorg
Op 18 januari 2018 heeft de voorzitter van het VB aan alle regiovoorzitters een brief
gestuurd met daarin het voorstel om met ingang van 2018 een jaarlijkse bijdrage op te halen
van € 4.000,- per regio ten behoeve van landelijke ondersteuning van de het Landelijk
Netwerk Bevolkingszorg. Inmiddels hebben alle VR’s ingestemd met het voorstel.
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Bijlage 4
Geldstromen naar artikelen Wet veiligheidsregio’s

B.9

1. Samenvatting voorstel
Het werkplan voor het programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) concretiseert de
activiteiten en de prioriteiten voor 2019. Uitvoering vindt plaats binnen de begroting van het
programma GHOR 2019.
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M. van der Velde (DB)
S. de Gouw (VD)
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Status:

Informatief

Datum:
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3. Toelichting
Het werkplan 2019 programma GHOR is onderdeel van de beleidscyclus van Veiligheidsregio
Hollands Midden en RDOG Hollands Midden. Basis voor dit werkplan is het beleidsplan GHOR
Hollands Midden 2017-2020. Het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017–2020 is een uitwerking
van het Regionaal Beleidsplan VRHM. Het beleidsplan GHOR Hollands Midden is met
vertegenwoordigers van haar zorgpartners opgesteld.
Uitvoering vindt plaats binnen de begroting 2019 van het programma GHOR.
In dit werkplan is per product het beoogde resultaat SMART geformuleerd. Het programma geeft
hiermee uitdrukking aan het belang van transparantie in haar organisatie en het monitoren van het
beoogde resultaat.
Het werkplan heeft een dynamisch karakter: indien actuele en/of onvoorziene omstandigheden
daartoe aanleiding geven worden prioriteiten herzien en nieuwe activiteiten ontwikkeld.
Speerpunten voor 2018-2020 zijn:


Concretisering met zorgpartners van het netwerkgericht samenwerken voor de voorbereiding op
geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit. Het gaat met name om:
o het leren kennen van elkaar en het bevorderen van onderlinge samenwerking
o vergroten van het inzicht van het effect van maatregelen bij een ramp of crisis op elkaars
processen
o het stimuleren van het leren hieruit.
Dit gebeurt o.a. via het Netwerk Acute zorg waarvan GHOR Hollands Midden partner is.



Organiseren van themasessies met en voor zorgpartners (zoals over gevolgen van regionale
risico’s en de te nemen maatregelen door zorgpartners). Het gaat vooral om:

o
o
o
o
o

bedreiging volksgezondheid, vooral de effecten op de zorgketen
langdurige uitval van vitale nutsvoorzieningen
ongeval gevaarlijke stoffen (CBRNe)
onrust, geweld en een aanslag
ernstige wateroverlast.



Deel nemen aan werkgroepen en projecten van de veiligheidsregio gericht op voorbereiden en
uitvoeren van het regionaal beleid en werkplannen van de veiligheidsregio.



Opzetten en uitvoeren van een regionale aanpak voor verbetering van de informatieketen van
zorgpartners in de koude, lauwe en warme fase. Deze verbetering is afgestemd op wederzijdse
informatiebehoeften van zorg- en veiligheidspartners en sluit aan op landelijke ontwikkelingen.



Verder ontwikkelen van de omgevingsgerichtheid van GHOR en groeien in de rol van
ketenregisseur voor geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit.

4. Implementatie en communicatie
Ter informatie: Algemeen Bestuur, 29 november 2018.

5. Bijlagen
Werkplan 2019 programma Geneeskundige Hulpverlening.
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Werkplan 2019
Programma GHOR

Titel

Vaststelling/informerend
DPG

19 september 2018 (vastgesteld)

Dagelijks Bestuur VRHM

8 november 2018 (informerend)

Algemeen Bestuur VRHM

29 november 2018 (informerend)
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Kader
Het werkplan 2019 programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) is onderdeel van de
beleidscyclus van Veiligheidsregio Hollands Midden en RDOG Hollands Midden. Basis voor het
werkplan is het beleidsplan GHOR Hollands Midden 2017-2020. Dit beleidsplan is een uitwerking van
het Regionaal Beleidsplan VRHM. Beleidsprioriteiten zijn informatie gestuurd werken, risicogericht
werken en omgevingsgericht (net)werken. Het beleidsplan GHOR is met vertegenwoordigers van haar
zorgpartners opgesteld. Uitvoering vindt plaats binnen de begroting van het programma GHOR 2019.
In dit werkplan is per product het beoogde resultaat SMART geformuleerd. GHOR geeft hiermee
uitdrukking aan het belang van transparantie in haar organisatie en het monitoren van het beoogde
resultaat. Indien actuele en/of onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven worden
prioriteiten uit het werkplan herzien en nieuwe activiteiten ontwikkeld.

Speerpunten 2018 - 2020


Concretisering met zorgpartners van het netwerkgericht samenwerken voor de voorbereiding op
geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit. Het gaat vooral om:
o het leren kennen van elkaar en het bevorderen van onderlinge samenwerking
o vergroten van het inzicht van het effect van maatregelen bij een ramp of crisis op elkaars
processen
o het stimuleren van het leren hieruit.
Dit gebeurt o.a. via het Netwerk Acute zorg waar GHOR Hollands Midden partner van is.



Organiseren van themasessies met en voor zorgpartners (zoals over gevolgen van regionale
risico’s en de te nemen maatregelen door zorgpartners). Het gaat vooral om:
o bedreiging volksgezondheid, vooral de effecten op de zorgketen
o langdurige uitval van vitale nutsvoorzieningen
o ongeval gevaarlijke stoffen (CBRNe)
o onrust, geweld en een aanslag
o ernstige wateroverlast.



Deel nemen aan werkgroepen en projecten van de veiligheidsregio gericht op voorbereiden en
uitvoeren van het regionaal beleid en werkplannen van de veiligheidsregio.



Opzetten en uitvoeren van een regionale aanpak voor verbetering van de informatieketen van
zorgpartners in de koude, lauwe en warme fase. Deze verbetering is afgestemd op wederzijdse
informatiebehoeften van zorg- en veiligheidspartners en sluit aan op landelijke ontwikkelingen.



Verder ontwikkelen van de omgevingsgerichtheid van GHOR en groeien in de rol van
ketenregisseur voor geneeskundige hulpverlening en zorgcontinuïteit.

Het werkplan 2019 is geschreven vanuit elk van de partners en belanghebbenden:
 Veiligheidsnetwerk
 Zorgnetwerk
 Bovenregionale en landelijke netwerken
 Crisisfunctionarissen GHOR
 GHOR-bureau

Veiligheidsnetwerk
Producten

Titel
Doel van het product

Beoogd resultaat in 2019


>95% van door VRHM aan GHOR gevraagde adviezen is binnen 10
werkdagen verstrekt.



Bijgedragen aan het integraal adviseren over vergunningverlening risicovolle
evenementen van VRHM aan gemeenten.

Adviezen over te nemen maatregelen voor
Adviezen vergunningverlening
evenementenveiligheid



beïnvloedbare risico’s bij vergunningverlening

Waarderingsonderzoek onder vergunningverleners bij gemeenten over
advisering door GHOR.

publieksevenementen.
Procesindicatoren:


Aantal keer complete adviesaanvraag op tijd ontvangen.



Aantal keer dat GHOR (externe) adviestermijn van 3 weken haalt.



Aantal keer met consensus over GHOR-advies in integraal VRHM-advies.



Aantal keer niet uitgenodigd voor overleg door gemeente.



Afspraken in VRHM-plannen en convenanten zijn consistent met de afspraken
met zorgpartners over hun voorbereiding op geneeskundige hulpverlening en
zorgcontinuïteit.

Bijdragen aan adviezen over te nemen maatregelen
Bijdragen advisering VRHM aan
gemeenten over risicobeheersing

voor beïnvloedbare risico’s bij infrastructurele
projecten en bestemmingsplannen.



Bijgedragen aan het inrichten van het proces van advisering vanuit VRHM.



Bijgedragen aan het integraal adviseren over risicobeheersing van VRHM aan
gemeenten (conform afspraken werkgroep MDRB).



Bijgedragen aan het integraal adviseren vanuit VRHM, Politie eenheid Den
Haag, RDOG Hollands Midden en de twee Omgevingsdiensten (conform
convenant).



Bijgedragen aan adviezen voor omgevingsvisies en –plannen van gemeenten
om beïnvloedbare risico’s te beperken of te voorkomen.
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Producten

Doel van het product

Beoogd resultaat in 2019


Beschikken over actuele en samenhangende regionale

Uitvoering werkplan 2019 multidisciplinaire werkgroep Operationele
planvorming.

Bijdragen aan planvorming en

plannen en convenanten van de veiligheidsregio,



Bijgedragen aan het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023.

convenanten van de

waarbij geneeskundige en gezondheidskundige



Dialoog met partners binnen VRHM over nieuwe thema’s en ontwikkelingen in

veiligheidsregio

aspecten een integraal onderdeel zijn van de
multidisciplinaire hulpverlening.

het zorgnetwerk.


Een vastgesteld Regionaal Crisisplan deel II Geneeskundige zorg die aansluit
op crisisplannen van partners binnen VRHM en de zorgpartners.



Regionale aanpak voor verbetering van de informatieketen van en tussen

Bijdragen aan

Het effectief en efficiënt organiseren van

zorgpartners afgestemd op wederzijdse informatiebehoeften van zorgpartners

informatiemanagement van de

informatiestromen de organisatie in, binnen de

en veiligheidspartners en dat aansluit op landelijke ontwikkelingen.

veiligheidsregio

organisatie en de organisatie uit.



Digitaal werken VRHM is bevorderd met schrijf- en leesrechten voor
brandweer, VRHM, politie en GHOR.


Bijdragen aan de operationele

vakbekwaamheidsgids 2019 voor Opleiden Trainen Oefenen (OTO).

voorbereiding van de crisis-

Bijdragen aan een vakbekwame hoofdstructuur van de

hoofdstructuur van de

veiligheidsregio.

veiligheidsregio

Bijgedragen aan het VRHM-jaarplan 2019 en de VRHM-



De jaarplanning 2019 OTO van GHOR is afgestemd op het jaarplan 2019
VRHM OTO.



Deelgenomen aan alle VRHM-evaluaties van hoofdstructuur-oefeningen.



Deelgenomen aan alle evaluaties van VRHM van operationele inzetten.

Zorgnetwerk
Producten

Doel van het product

Beoogd resultaat in 2019


(Bijdragen aan) Overleggen met zorgpartners conform afspraken, met
aandacht voor:
o

Netwerkgericht samenwerken (vergroten van het inzicht van het effect van
maatregelen bij een ramp of crisis op elkaars processen).

Relatiebeheer en afspraken met

Afspraken over (voorbereiding op) hun taken in de

RAV, GGD, MKA, ziekenhuizen,

geneeskundige hulpverlening en / of hun inzet om de

traumacentrum,

kwaliteit van hun zorgverlening onder alle

huisartsenposten en –kringen en

omstandigheden te garanderen, gericht op verbinding

NRK in regio Hollands Midden

van veiligheid en zorg.



o

Gevolgen regionale risico’s.

o

Gevolgen nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders.

o

Maatregelen verbetering informatieketen in lauwe en warme fase.

o

Nieuwe thema’s en ontwikkelingen in de crisisbeheersing.

o

Aansluiting tussen OTO-plannen van zorgpartners en die van GHOR/ VRHM.

Netwerkbijeenkomsten voor care en cure instellingen gericht op het kennen en
het leren van elkaar.



Relatieprogramma voor huisartsen gericht op voorbereiding gevolgen Wet
toetreding zorgaanbieders. Concept piketpool huisartsen is besproken.



Voorbereide Bestuurlijke Verantwoording 2020 over mate van voorbereiding
door zorginstellingen op geneeskundige hulpverlening.



Afspraken m.b.t. monitoring vakbekwaamheid taakverantwoordelijken GGB
door RAV. Doel: inzicht krijgen bij GHOR over niveau vakbekwaamheid.



Waarderingsonderzoek naar rollen en functies GHOR voor het zorgnetwerk
(zoals ‘professionele uitvoerder van de Wvr’ en ‘adviserende partner’).



Waarnemen en tegenspel geleverd – op verzoek van zorgpartners - in hun
crisisoefeningen (< 3x voor ziekenhuizen, 1x voor regio NAZW, <2x voor huisartsen).

Relatiebeheer en afspraken met



Accountgesprekken (1 x per jaar) conform afspraken met zorgpartners.

(koepels van) verpleeghuizen,



Waarnemen en tegenspel geleverd – op verzoek van zorgpartners - in hun

gehandicaptenzorg, thuiszorg en
GGZ-organisaties in regio
Hollands Midden

Afspraken over de voorbereiding om zorg onder alle
omstandigheden te verlenen (continuïteit van zorg).

crisisoefeningen (maximaal 3x voor care-instellingen).


Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners.



Waarderingsonderzoek GHOR voor zorgnetwerk (‘adviserende partner’).

Producten

Doel van het product

Beoogd resultaat in 2019


Informatiemanagement

Resultaten landelijk onderzoek GGD GHOR Nederland (2017-2018) naar

Het effectief en efficiënt organiseren van

informatiebehoeften en verbetering informatieketen in het zorgnetwerk

informatiestromen de organisatie in, binnen de

vertaald en toegepast in de regio.

organisatie en de organisatie uit.



In relatiebeheergesprekken relevantie van beschikbaarheid HINverantwoordelijke besproken.

Bovenregionale en landelijke netwerken
Producten

Bijdragen aan het Regionaal
Overleg Acute Zorg West (ROAZ)
West

Doel van het product

Beoogd resultaat in 2019


Bijgedragen aan trainingen en kennisbijeenkomsten van het ROAZ.



Bijgedragen aan kennisbijeenkomsten gericht op:

Regionale afspraken over de zorg verlenen in acute
situaties, waardoor patiënten die acuut zorg nodig
hebben deze krijgen op het juiste moment en op de
juiste plek.



o

Onderlinge samenwerking in de zorgketen.

o

Netwerk gericht samenwerken.

o

Stimuleren van het leren van elkaar.

Deelgenomen aan overleggen ROAZ: strategisch ROAZ, tactisch ROAZ en
themagroep Crisisbeheersing. Aandacht voor onderwerpen veiligheid - zorg,
voor het oplossen capaciteitsknelpunten en gevolgen voor geneeskundige
hulpverlening.

(Meer) samenwerken in veiligheid en zorg, gericht op



inhoud en uniforme uitvoering.

GHOR-regio’s en versterken crisisorganisatie GHOR.


Bovenregionaal netwerk
Netwerk managers GHOR provincie Zuid-Holland

Bijdragen aan bovenregionale en
landelijke netwerken

Thema gerelateerde netwerken
Landelijk netwerk



Programmacollege GHOR: GHOR-managers, GGD GHOR
Nederland, AZN, ministeries V&J, VWS, NRK, RIVM,
Brandweer Nederland.

Belangen behartigd voor adequate regionale voorbereiding en uitvoering
geneeskundige hulpverlening.



Bijgedragen aan innovaties, zoals vergroot voorspellend vermogen en
verdieping (capaciteiten)analyse van het geneeskundig risicoprofiel.



Bijgedragen aan (streven naar) uniforme uitvoering op GHOR-dossiers door
GHOR-regio’s, zoals (verminderde) zelfredzaamheid, zorg continuïteit,

Netwerk Informatiemanagement (Veiligheidsberaad)
Netwerk GGD GHOR Nederland (Raad van DPG’en,
overleg managers GHOR, netwerken GHOR-dossiers)

Bijgedragen aan evaluatie Wvr en aan gevolgen Wet toetreding
zorgaanbieders.

Netwerk DPG’en provincie Zuid Holland
Netwerk Acute Zorg West

Bijgedragen aan afspraken over interregionale bijstand van omliggende

evenementen advisering en informatievoorziening.


Bijdragen aan thema gerelateerde netwerken, zoals over rol GHOR voor
voorbereiding care instellingen.

Crisisfunctionarissen GHOR
Producten

Doel van het product

Beoogd resultaat in 2019


Continuïteit in de bezetting en vakbekwaamheid van de GHOR-crisisfuncties:
o

Beschikbaarheid functiebeschrijvingen en taakkaarten voor alle crisisfuncties
van GHOR (ODPG, OvDG, ACGZ, HIN, HON, OMAc, HAG, HPG).

o

Crisisfunctionarissen zijn geïnformeerd over alle VRHM taakkaarten en
afspraken met zorgpartners.

Parate en vakbekwame GHORcrisisorganisatie (mensen en
middelen)

o

24/7 beschikken over samenhangende en

volgens de jaarplanning (van 1 april 2019) van Opleiden Trainen Oefenen.

proportionele actuele informatie, middelen en

o

afspraken en over vakbekwame crisisfunctionarissen
GHOR.

>90% van GHOR-crisisfunctionarissen is opgeleid, getraind en geoefend

Aanbod aan GHOR-crisisfunctionarissen voor deelname aan oefeningen van
zorgpartners over hun crisisaanpak, gericht op kennisverbreding hierover.



Inventarisatie motivatie / leerbehoeften bij crisisfunctionarissen door aanbod
van individuele leerbehoefte gesprekken.



Actuele afspraken met GGD, RAV, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond over
het leveren van personeel (w.o. DPG, OvDG, GAGS), informatie en materieel
voor de parate organisatie van GHOR.



Werkwijze backoffice GHOR evalueren en evt. aanpassen op eisen AVG.



>95% van het totaal aantal gealarmeerde GHOR-crisisfunctionarissen bij

Leiding geven, coördineren en adviseren voor een
adequate en efficiënte geneeskundige hulpverlening en
het zorgen voor het in stand houden van continuïteit
Operationele inzet

GRIP-inzetten (vanaf GRIP 1) voldoen aan vastgestelde c.q. wettelijke

van zorg bij rampen en crises. De kwaliteit van het
voorbereidende werk komt hier tot uiting. Inzet is
gericht op het beperken van (volg)schade en een
snelle terugkeer naar de normale situatie.

verplichte opkomsttijden.


Alle GRIP-inzetten (vanaf GRIP 0) heeft GHOR geanalyseerd.

GHOR-bureau
Producten

Doel van het product

Beoogd resultaat in 2019


Opgesteld informatieplan GHOR 2017-2020. Landelijke en regionale
ontwikkelingen zijn verwerkt in dit informatieplan.


Informatiemanagement en
kantoorautomatisering

Het effectief en efficiënt organiseren van
informatiestromen de organisatie in, binnen de

Digitale verstoringen in netwerk GHOR zijn gemonitord en impact ervan
gereduceerd.



organisatie en de organisatie uit.

Evaluatie kantoorautomatisering:
o

Extern beheer netwerk GHOR.

o

Gegevensbeheer en toegankelijkheid (bijv. door Cloud werkwijze).



Bijgedragen aan informatiemanagement VRHM en RDOG Hollands Midden.



Monitoring en borging van eisen van Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Bevorderen van eenduidig en duidelijk taal- en
Communicatie

Kwaliteitsmanagement



beeldgebruik in digitale en schriftelijke
communicatiedragers gericht op begrip, bekendheid en

met communicatiemiddelen GHOR.


Landelijke ontwikkelingen met betrekking tot communicatie vertaald in beleid

betrokkenheid bij haar doelgroepen en netwerken.

en acties naar GHOR, VRHM en RDOG Hollands Midden.

Bijdragen aan sturing en verbetering van uitvoering van 

Hercertificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem GHOR-bureau op basis

GHOR-taken en het lerend vermogen.

van ISO 9001:2015.


Risicomanagement

Communicatie visie en strategie op verbinding veiligheid en zorg, uitgevoerd

Effectief omgaan met kansen en bedreigingen op de
realisatie van de organisatiedoelen.

Ingericht proces Contextanalyse en risicomanagement dat voldoet aan ISOnormen.



Actueel overzicht van Contextanalyse en risicomanagement, inclusief
beoordeling financiële gevolgen.

Continuïteitsmanagement
Personeel en organisatie

Waarborgen van de continuïteit van de kritische
processen en de infrastructuur van GHOR.
Bijdragen aan behoud en ontwikkeling van beschikbaar



Actueel continuïteitsplan GHOR.



Uitgevoerd GHOR Leer- en ontwikkelplan 2019. Hierin is verwerkt het doel:

Producten

Doel van het product

Beoogd resultaat in 2019

deskundig en betrokken GHOR-personeel,

het verder ontwikkelen van de omgevingsgerichtheid van GHOR. Visie van

ondersteund met de voor hen juiste (werk)faciliteiten.

RDOG Hollands Midden van Leren en ontwikkelen 2018: 70% wordt geleerd

Professioneel en betrokken personeel is van cruciaal

via werk; 20% via feedback en 10% via trainingen.

belang voor de uitvoering van GHOR-taken.



Evaluatie van de ontwikkeling van het GHOR-team naar zelforganisatie en
haar positie binnen RDOG Hollands Midden.



Aanpak resultaten waarderingsonderzoek medewerkers gehouden in 2018.



Elk inkoopproces >€25.000 is geëvalueerd.
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1. Samenvatting voorstel
In 2017 zijn de besturen van Veiligheidsregio Hollands Midden en RDOG Hollands Midden meerdere
keren geïnformeerd over de predistributie van jodiumprofylaxe in opdracht van de minister van VWS
en het verzoek aan de veiligheidsregio’s om nooddistributie van jodiumprofylaxe voor te bereiden.
Dit document bevat een vooruitblik op activiteiten die vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden
worden geïnitieerd.

2. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
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Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:
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S. de Gouw (VD)
N.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

N.v.t.

3. Toelichting
Achtergrondinformatie
De verspreiding van jodiumtabletten heeft in oktober 2017 plaatsgevonden onder een deel van de
Nederlandse bevolking dat binnen een straal van 100 kilometer rond een kerncentrale woont. De
gemeenten in de regio Hollands Midden vallen binnen een straal van 100 kilometer rond de
kerncentrales van Borssele en/of Doel (België), met uitzondering van de gemeenten Hillegom,
Noordwijkerhout en Lisse. De verspreiding is bedoeld om de gezondheid van burgers te beschermen
tijdens een nucleair incident.
De doelgroep in de regio Hollands Midden bestaat uit kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen (ter
bescherming van het ongeboren kind). Zij kregen de jodiumtabletten per post. Daarnaast zijn vanaf
dat moment jodiumtabletten zonder recept verkrijgbaar bij drogist en apotheek.
De minister biedt bijzondere locaties waar mensen uit de doelgroep verblijven de mogelijkheid om
een voorraad tabletten aan te houden. Onder verblijven wordt verstaan: overnachten, niet vrijwillig
verblijven en/of niet zonder hulp de locatie kunnen verlaten. Hier is de Regeling geneesmiddelen op
aangepast. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de voor de predistributie richting deze
locaties, de veiligheidsregio’s ondersteunen VWS hierbij.
Ondanks uitgebreide predistributie van jodiumtabletten is de verwachting dat er op het moment van
een nucleair ongeval mensen uit de doelgroepen in het getroffen gebied zullen zijn die niet over

tabletten beschikken. Bijvoorbeeld omdat zij op bezoek zijn in de regio of omdat zij tabletten kwijt zijn
geraakt. Organisatie en uitvoering van nooddistributie om ook deze burgers van jodiumtabletten te
kunnen voorzien is een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s.
De minister van VWS heeft met GGD GHOR Nederland en de Raad van Directeuren
Veiligheidsregio’s (RVDR) afgesproken dat de kosten voor de tabletten bij predistributie én
nooddistributie voor rekening van VWS zijn. De kosten voor voorbereiding van nooddistributie en
nooddistributie zelf komen voor rekening van de veiligheidsregio. GGD GHOR Nederland en RVDR
hebben afgesproken dat de DPG de ambtelijk verantwoordelijke is voor dit dossier binnen de
veiligheidsregio.
Meer achtergrondinformatie vindt u in de vergaderstukken van de AB vergadering van 29 juni 2017
en de DB vergadering van 14 september 2017.
Vervolg
De predistributie naar bijzondere locaties door VWS en het maken van een plan van aanpak voor
nooddistributie door de veiligheidsregio’s moet nog plaatsvinden. Hiervoor heeft het ministerie van
VWS onlangs in samenwerking met verschillende partijen1 uitgangspunten opgesteld.
M.b.t. predistributie geldt:
- in de regio Hollands Midden komen penitentiaire jeugdinrichtingen, instellingen voor
jeugdzorg, AZC’s en ziekenhuizen in aanmerking om een voorraad tabletten aan te leggen.
- organisaties kunnen niet worden gedwongen om tabletten op te slaan of te gebruiken. De
overheid adviseert en faciliteert, maar de keuze blijft bij de instelling.
- de kosten voor het aanleggen van een voorraad zijn voor rekening van het ministerie van
VWS. De locaties moeten wel een aanwijzing door de Veiligheidsregio hebben om tabletten
te mogen verstrekken. Hiervoor is een standaard brief beschikbaar.
M.b.t. nooddistributie geldt:
- aangezien een nucleair ongeval vaak direct een (inter)nationale impact heeft is een uniforme
bestrijding noodzakelijk. Er wordt gestreefd naar een gelijksoortige aanpak binnen alle
veiligheidsregio’s.
- de veiligheidsregio coördineert op regionaal niveau het beheer van de noodvoorraad
jodiumtabletten, de distributie naar de vooraf aangewezen nooddistributiepunten en de
uitgifte aan de doelgroep.
- de veiligheidsregio zorgt voor de mogelijkheid om hulpverleners van brandweer, politie,
ambulancediensten en gemeentemedewerkers met een rol in crisisbeheersing te voorzien
van tabletten.
- de kosten voor het aanleggen van een voorraad zijn voor rekening van het ministerie van
VWS. Ook de nooddistributielocaties die de veiligheidsregio uitkiest moeten een aanwijzing
hebben om tabletten te mogen verstrekken, zie ook uitgangspunten voor predistributie.
- voor nooddistributielocaties zijn selectiecriteria ontwikkeld

1

Ministeries van I&W, J&V, OC&W, SZW, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS), Raad
van Directeuren Veiligheidsregio’s (RVDR), GGDGHOR Nederland (GGDGHORNL), RIVM, IFV,
VNG, COA, DJI, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP),
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), farmacie groothandels, apothekers, drogisterijen.
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Deze uitgangspunten bieden voldoende houvast om de aanwijzing van de bijzondere locaties voor
predistributie en de voorbereiding op nooddistributie te gaan uitvoeren in de regio Hollands Midden.
Hiervoor wordt een multidisciplinair project ingericht, welke in het eerste kwartaal van 2019 een plan
van aanpak aan u voorlegt. Het project wordt uitgevoerd onder leiding van GHOR Hollands Midden.
Binnen dit project wordt aandacht besteed aan de gemeenten Hillegom en Lisse die wél in de regio
Hollands Midden liggen, maar net buiten de 100 km zone. Dat geldt ook voor de gemeente
Noordwijkerhout die na fusie met Noordwijk formeel ook binnen de 100 km zone zal vallen, maar
waar in 2017 geen predistributie aan burgers heeft plaatsgevonden.
Tevens wordt in het project een voorstel gedaan voor borging van onderhoud van de voorraad
tabletten op diverse locaties, het actueel houden van de planvorming en het bepalen van een
permanent loket voor communicatievragen vanuit gemeenten (communicatie met burgers wordt door
VWS verzorgd).

4. Implementatie en communicatie
Ter informatie: Algemeen Bestuur, 29 november 2018.
Plan van aanpak distributie jodiumprofylaxe: uiterlijk 31 maart 2019, opgenomen in jaarplanning
MDOP.

5. Bijlagen
-

Context verspreiding jodiumtabletten. Ministerie van VWS. 29 september 2017.
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Verspreiding
jodiumtabletten
Context
Inleiding

Stand van zaken

Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen.
Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief
jodium opneemt. Om kostbare tijd bij een ongeval te
besparen, deelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport in oktober 2017 jodiumtabletten uit. Zo heeft de
doelgroep de jodiumtabletten altijd en direct bij de hand.
Op deze manier is Nederland beter voorbereid op een
mogelijk kernongeval.

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat Nederland goed is
voorbereid op een kernongeval.

Definities
Jodiumprofylaxe: het preventief slikken van jodium
(tabletten) om de opname van radioactief jodium in de
schildklier zoveel mogelijk te voorkomen.
Predistributie: het uitdelen van jodiumtabletten aan
vooraf bepaalde doelgroepen zonder dat er een acute
dreiging is van een kernongeval.
Nooddistributie: het uitdelen van jodiumtabletten bij
een concrete dreiging van een kernongeval aan mensen
die (nog) geen beschikking hebben over
jodiumtabletten.
Doelgroep: de mensen die baat hebben bij de
beschermende werking van jodiumtabletten.

Daarom heeft de minister van Economische Zaken op
2 juli 2014 aan de Tweede Kamer gemeld dat jodiumprofylaxe
in grotere regio’s moet worden voorbereid
(harmonisatiebesluit). Met het harmonisatiebesluit neemt
Nederland dezelfde maatregelen als België en Duitsland op
het moment van een kernongeval. Dit besluit is in lijn met de
uitgangspunten van het Internationaal Atoom en Energie
Agentschap (IAEA).
Daarnaast heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport op 12 juli 2017 besloten om de distributie van
jodiumtabletten in oktober 2017 te laten plaatsvinden
(uitvoeringsbesluit). Dat betekent dat de nationale
noodvoorraad jodiumtabletten, die Nederland sinds 1987
heeft, direct onder de doelgroep wordt gedistribueerd.
Hierdoor hoeven de jodiumtabletten niet meer grootschalig
te worden verspreid tijdens een kernongeval. Dat scheelt de
hulpdiensten kostbare tijd. Dit is één van de lessen van de
ramp in Fukushima (Japan). De jodiumtabletten zullen per
post worden verzonden. Ongeveer 1,2 miljoen huishoudens
zullen een doosje met jodiumtabletten ontvangen.

In de week van 3 oktober 2017 ontvangen de inwoners van
de 0-20 kilometerzones en de 20-100 kilometerzones een
vooraankondiging per post en via social mediakanalen.

In de week van
9 of 16 oktober
2017 ontvangt
u op dit adres
een doosje met
jodiumtabletten.
Bewaar ze goed!

Voorbeeldadvertentie distributie jodiumtabletten

De distributie van de jodiumtabletten begint in de week van
9 oktober 2017. Naar verwachting duurt de verspreiding
van de jodiumtabletten twee weken.

☐ Voor mensen boven de 40 jaar is er geen verhoogd risico
op schildklierkanker door blootstelling aan radioactief
jodium aangetoond. De kans op bijwerkingen bij het
innemen van jodiumtabletten neemt ook toe naarmate
mensen ouder zijn.
Zwangere vrouwen (alle leeftijden) behoren ook tot de
doelgroepen waarvoor jodiumtabletten geschikt zijn.
Tijdens een kernongeval kunnen zij jodiumtabletten innemen
ter bescherming van hun ongeboren kind. Zwangere vrouwen
kunnen vanaf 9 oktober 2017 jodiumtabletten kopen bij
apotheken en drogisterijen (adviesprijs: €2,95).
Richtlijn leeftijd en kilometerbepaling per kernreactor*
Locatie

Type

(0 t/m 40 jaar

(0-18 jaar en

kernreactor

kernreactor

en zwangeren)

zwangeren)

Borssele

Kerncentrale

0-20 km

20-100 km

Delft**

Onderzoeksreactor

nvt

0-0,5 km

Petten**

Onderzoeksreactor

nvt

0-3 km

Doel

Kerncentrale

0-20 km

20-100 km

Mol

Onderzoeksreactor

0-20 km

nvt

Tihange

Kerncentrale

nvt

20-100 km

Kerncentrale

0-25 km

25-100 km

Nederland

België

Doelgroepen jodiumprofylaxe
Voor de eenmalige verspreiding van jodiumtabletten zijn
twee doelgroepen te onderscheiden:

Duitsland
Emsland**

1. Mensen tot en met 40 jaar, die binnen de
0-20 kilometerzone (hemelsbreed) rondom
een kerncentrale wonen.
2. Kinderen tot 18 jaar, die binnen de
20-100 kilometerzone (hemelsbreed) rondom
een kerncentrale wonen.
Het verschil in leeftijd heeft te maken met de volgende
factoren:
• De afstand van woonadres tot kerncentrale.
Hoe verder van de plaats van het mogelijke ongeval, hoe
minder de blootstelling aan radioactieve stoﬀen.
• De schildklier. Hoe ouder, hoe minder kans op
schildklierkanker door radioactief jodium.
☐ Kinderen tot 18 hebben het meeste kans op
schildklierkanker door radioactief jodium.
Daarom geldt voor hen het grootste distributiegebied
(tot 100 km vanaf een kerncentrale).
☐ Mensen tussen de 18 en 40 jaar oud hebben minder kans
op schildklierkanker door radioactief jodium.
Daarom geldt voor hen een kleiner distributiegebied
(de 0-20 kilometerzone).

* Ter informatie: Wanneer de 0-20 kilometerzones of de 20-100 kilometerzones
dwars door een gemeente loopt, worden de jodiumtabletten binnen het
postcodegebied van de gehele gemeente verspreid.
** N.B. Voor zowel de onderzoekscentrales Delft en Petten als de kerncentrale
Emsland (Duitsland) gelden andere kilometerbepalingen. Dat heeft te maken met
het vermogen van de kernreactoren.

Predistributie jodiumtabletten
In totaal ontvangen ongeveer 1,2 miljoen huishoudens de
jodiumtabletten binnen twee weken op hun thuisadres.
Elk van deze huishoudens ontvangt (op naam) een verzegeld
kartonnen aanbiedingsdoosje met daarin de jodiumtabletten
(10 stuks) en een informatiebrochure.
Daarnaast zijn huisartsen, verloskundigen en gynaecologen
via hun branche- of beroepsorganisaties geïnformeerd over
de werking en verkrijgbaarheid van jodiumtabletten bij
apotheken en drogisterijen.
Ook bijzondere locaties zoals scholen, kinderdagverblijven
of hulpposten kunnen straks jodiumtabletten in voorraad
opslaan.

Tijdens de predistibutie (en daarna) zal alle informatie
over de verspreiding, verkrijgbaarheid en werking van

moment dat de overheid dit adviseert. Dit advies kan tegelijk
gegeven worden met andere maatregelen die de overheid

.
laten schuilen of het evacueren van een bepaald gebied.
Het advies gaat niet alleen om wanneer, maar ook om waar
en door wie (dus niet alleen moment van belang, ook gebied).
De veiligheidsregio’s die geheel of gedeeltelijk in de 0-100
kilometerzones van de kernreactoren vallen, bereiden zich
voor op nooddistributie ten tijde van een kernongeval.

blootstelling aan radioactief jodium plaatsvindt, wordt de
opname van radioactief jodium maximaal geblokkeerd.
De schildklier is dan beschermd.

Het gaat dan om (eenvoudige) voorzieningen waar mensen,
kunnen ophalen. Deze voorzieningen zijn bijvoorbeeld
kwijtgeraakt. De betreﬀende veiligheidsregio’s kunnen daarbij
gebruik maken van een landelijk modelplan, zodat
nooddistributie ook zoveel als mogelijk uniform kan
plaatsvinden.

beschermen dus niet tegen de eﬀecten van andere
radioactieve stoﬀen die bij een kernongeval vrij kunnen
komen.

(op basis van postcodegrenzen)

Betrokken partners
Delfzijl

Dokkum

Veiligheidsregio’s, GGD’en en gemeenten
Apotheken en drogisterijen
Gynaecologen en verloskundigen
Huisartsen en internisten
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

!"#$%"&'$"()(&"(*(+

Leeuwarden

Groningen

Harlingen

Haren

!"#$%&'('$)&*$#"'+,"-./0.*1.*2

Winschoten

Drachten

Sibrandabuorren
Sneek

Assen
Den Helder
Dokkum

onderzoeksreactor

Delfzijl

Leeuwarden

Enkhuizen

Alkmaar

Hoogeveen

Drachten

Hoorn

Sneek

Assen

Emsland
Zwolle
Emmen

Raalte

Enkhuizen

Almere

Amsterdam
Alkmaar

Diepenveen

Hilversum

100km

100km

Ede

Arnhem

100km

Nijmegen

Tilburg

20km

Oss

DU ITS LAND

‘s-Hertogenbosch

20km

20km

kerncentrale

Terneuzen

kerncentrale

Doel

Helmond

kerncentrale
Grubbenvorst

Tilburg
Esbeek

Venlo
Eindhoven

20km

Doel

Eindhoven

20km

20km

Roosendaal
Bergen op Zoom

Goes

Winterswijk
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1. Samenvatting voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt tijdens de vergadering geïnformeerd over de opdracht voor de
ontwikkeling van een Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden zoals besproken in de Stuurgroep
Veiligheidshuis. De aanleiding hiervoor is de behoefte aan effectieve zorgverlening aan een groep
inwoners in Hollands Midden met ernstige problemen op meerdere leefdomeinen, die zowel het zorgals het veiligheidsdomein raken.
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Status:

Informatief

Datum:
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3. Toelichting
Het Algemeen Bestuur wordt tijdens de vergadering geïnformeerd over de opdracht voor de
ontwikkeling van een Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden zoals besproken in de Stuurgroep
Veiligheidshuis. De aanleiding hiervoor is de behoefte aan effectieve zorgverlening aan een groep
inwoners in Hollands Midden met ernstige problemen op meerdere leefdomeinen, die zowel het zorgals het veiligheidsdomein raken.

4. Implementatie en communicatie
N.v.t.

5. Bijlagen
1. Notitie opdracht Ontwikkeling zorg- en veiligheidshuis Hollands Midden
2. Verslag bestuurlijke conferentie ‘Besturen met lef’ op maandag 4 juni 2018

Notitie opdracht Ontwikkeling zorg- en veiligheidshuis Hollands Midden
versie 5 oktober 2018

Besluit:
1 instemmen met het (doen) uitvoeren van de eerste fase uit de Notitie opdracht Ontwikkeling zorgen veiligheidshuis Hollands Midden;
2. op basis van de opbrengst van de eerste fase te adviseren over het vervolg van de opdracht en de
financiering daarvan.
Aanleiding
De heer Lenferink, voorzitter van de stuurgroep Veiligheidshuis en van de Veiligheidsregio, heeft
verzocht om te komen tot een opdracht voor de ontwikkeling van een zorg- en veiligheidshuis.
Achtergrond
Een kleine groep inwoners heeft ernstige problemen op meerdere leefdomeinen waarbij deze
problemen zowel aan het zorg- als het veiligheidsdomein raken. Het gaat om ingewikkelde en
ernstige problemen waarbij veel verschillende en vaak wisselende organisaties betrokken zijn.
Voorbeelden van dit soort complexe casussen zijn:
- situaties van huiselijk geweld; hierbij is sprake van zowel zorgnoodzaak als justitiële
aspecten;
- situaties waarbij mensen door psychiatrische of verslavingsproblematiek overlast
veroorzaken of dreigend/potentieel gevaarlijk gedrag vertonen voor anderen;
- situaties waarbij mensen door psychische/psychosociale problematiek of verstandelijke
beperking kwetsbaar zijn om in criminele activiteiten verzeild te raken.
In al dit soort situaties is nauwe samenwerking nodig tussen het sociaal domein, het zorgdomein en
veiligheidsdomein, waarbij de persoon die het betreft centraal staat, het sociale netwerk waar
mogelijk wordt betrokken en oog is voor de omgeving. Het gaat vaak om weerbarstige situaties
waarin niet altijd een oplossing naar ieders tevredenheid te vinden is.
Overigens wordt deze groep snel groter, onder andere door de extramuralisering van de GGZ, langer
thuis wonen en een complexere sociale omgeving.
Voor effectieve zorgverlening aan deze groep is dan ook expertise nodig, die deels op lokaal niveau
en deels op regionaal niveua moet worden georganiseerd, vooral vanuit het perspectief van kleinere
gemeenten. De kennis op regionaal niveau dient dienstbaar te zijn aan de lokale uitvoering. Omdat er
op dit moment verschillende processen zijn, waar personen uit deze doelgroep onder ‘vallen’, kan
het voorkomen dat zowel lokaal als regionaal trajecten worden ingezet. Ook is denkbaar dat het ene
gezinslid onderdeel is van één traject en een ander gezinslid onderdeel van een ander traject.
Daarnaast blijkt uit casuïstiek dat er in een aantal gevallen sprake is van langdurige suboptimale
trajecten, omdat sprake is van onvoldoende casusregie of onvoldoende doorzettingsmogelijkheden
van een casusregisseur. Helaas zijn suboptimale trajecten vaak ook extreem dure trajecten, omdat
het rendement van suboptimale inzet nagenoeg nihil is. Uit de casuïstiek blijkt ook, dat niet alle
relevante signalen tijdig zijn gebundeld en zijn omgezet in effectieve acties. Pas bij escalatie blijkt dan
dat er ook bij andere lokale en regionale partijen signalen waren, die de urgentie van het inzetten
van een intensiever traject hadden gerechtvaardigd.
Een afgestemd lokaal en regionaal beleid met het doel te komen tot meer procesintegratie,
competentieontwikkeling, informatiemanagement en effectieve casusregie is derhalve wenselijk. Er
spelen verschillende ontwikkelingen die relevant zijn voor deze thematiek:
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1. Gemeenten bereiden zich momenteel voor op de decentralisatie van de maatschappelijke zorg. De
zorg voor kwetsbare inwoners met complexe problematiek wordt veel meer dan voorheen een
verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten. Gemeenten moeten hun sociale infrastructuur goed
op orde hebben om deze mensen integrale ondersteuning op alle leefgebieden te kunnen bieden.
Lokale samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder sociaal (wijk)teams, GGZ,
woningbouwcorporaties en veiligheidspartners hoort daarbij. Tegelijk wordt duidelijk dat die sociale
infrastructuur voor deze doelgroep nog niet goed op orde is. De ambulante GGZ behoeft versterking,
de gemeentelijk gefinancierde bemoeizorg idem. Voor sommige mensen met hele complexe
problematiek is geen passend zorgaanbod. De woningmarkt zit op slot. De veranderingen in het
sociaal domein vanaf 2015 hebben het voor deze doelgroep niet makkelijker gemaakt. Het beroep op
‘eigen kracht’ sluit niet goed aan op hun situatie. Gemeenten werken daarom zowel op lokaal als
regionaal niveau aan verbeteringen in het sociaal domein en aanpalende gebieden.
2. In het licht van de decentralisatie van de maatschappelijke zorg wordt opnieuw gekeken naar de
rollen en taken van regionale partijen in dit veld. Dit geldt onder andere voor het Meldpunt Zorg en
Overlast, onderdeel van de sector Maatschappelijke zorg van de RDOG.
3. Per 2020 wordt de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) ingevoerd. Deze wet maakt het mogelijk om
vanuit de zorg in een eerder stadium op te kunnen treden bij psychiatrische patiënten die een gevaar
vormen voor zichzelf of de omgeving. Ook kent de Wvggz meerdere interventies (waaronder
behandeling thuis) waardoor het mogelijk wordt om zwaardere zorg te voorkomen door eerder
licht(er) in te grijpen. Uitvoering van de wet vraagt om bereikbaarheid en inrichting van
administratieve processen alsook inhoudelijke expertise bij gemeenten.
4. De landelijke ketenveldnorm “Beveiligde zorg en levensloopfunctie” is opgesteld voor mensen die
potentieel gevaarlijk gedrag vertonen. Komend jaar worden in verschillende regio’s pilots uitgevoerd,
alvorens tot vaststelling van de veldnorm te komen.
5. In de regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2023 wordt gepleit voor het
samenbrengen van de partners veiligheid en zorg in een zorg- en veiligheidshuis. Gesproken wordt
over een netwerkorganisatie waarin het Veiligheidshuis wordt samengebracht met de uitvoerende
onderdelen van de sector Maatschappelijke zorg en Veilig Thuis van de GGD. De ontwikkeling van de
MDA++ (multidisciplinaire aanpak bij huiselijk en seksueel geweld) speelt hierbij een grote rol.
6. De aanpak personen met verward gedrag vraagt om een dekkend aanbod van voorzieningen
binnen de gemeenten gericht op alle bouwstenen die in de landelijke aanpak beschreven staan. De
ontwikkelingen rond de acute GGZ worden hierin ook meegenomen.
De behoefte aan het vormgeven van een zorg- en veiligheidshuis voor Hollands Midden moet
geplaatst worden binnen bovenstaande context.

Opdrachtomschrijving
Uitgangspunten
1. In de visie op de maatschappelijke zorg in Holland Rijnland en Midden-Holland is het
uitgangspunt dat zorg zo lokaal mogelijk geboden wordt. Er wordt uitgegaan van een
inclusieve samenleving waarin inwoners kunnen meedoen. Gemeenten houden altijd zelf de
verantwoordelijkheid. Uitvoering van de zorg vindt in de lokale situatie plaats met
betrokkenheid van zowel lokaal als regionaal werkende partijen, afhankelijk van de aard van
de problematiek.
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2. Wat regionaal georganiseerd wordt, dient vooral ter ondersteuning van de kwaliteit en
effectiviteit van de lokale uitvoering. Lokale bestuurders en werkers moeten de regionale
ondersteuning als lokaal ervaren.
3. Die ondersteuning vanuit een regionale organisatie kan zowel betrekking hebben op het
inzetten van het regionale netwerk, het managen van informatie, het inzetten van casusregie
als het fungeren als kennisinstituut.
4. Casusregie kan en zal ook op lokaal niveau door lokale medewerkers worden vormgegeven.
De inhoud van een casus en de meest betrokken partij is leidend voor het antwoord op de
vraag wie de casusregie op zich neemt.
5. De regionale organisatie dient door de lokale partijen niet alleen als ondersteunend worden
ervaren, maar vooral als één organisatie. Een onderscheid naar doelgroepen of
deelorganisaties op regionaal niveau is niet wenselijk.
6. Regionaal en lokaal dient dezelfde taal te worden gesproken en dient sprake te zijn van één
proces dat zowel lokaal als regionaal kan worden uitgevoerd.
7. Betrokkenheid van de GGZ sector en een juiste inbedding van taken en
verantwoordelijkheden tussen gemeenten, zorgverzekeraars en de GGZ is cruciaal.
Doelstelling
Te komen tot een effectieve aanpak van complexe casuïstiek waarbij (in meerderheid van de
casussen) sprake is van zowel sociale, zorg- als veiligheidsproblematiek.
Opdracht
1. Een voorstel uit te werken voor een zorg- en veiligheidshuis in de regio Hollands Midden, waarvan
de uitvoerende werkzaamheden van de sector MZVT en het Veiligheidshuis onderdeel uitmaken.
2. In het voorstel aan te geven hoe het zorg- en veiligheidshuis de lokale uitvoering kan
ondersteunen en wat daarvoor lokaal en in de samenwerking lokaal – regionaal geregeld moet
worden.
3. Bij de uitwerking van dit zorg- en veiligheidshuis tevens een voorstel uit te werken voor de
regionaal uit te voeren onderdelen van de Wvggz en voor de meldfunctie voor personen met
verward gedrag.
4. In of naast de uit te werken voorstellen wordt een advies geformuleerd voor de toekomst van de
sector Maatschappelijke zorg en Veilig Thuis (MZ VT) van de RDOG vanaf 2020.
Randvoorwaarden, kaders
- Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op het lokale beleid en het lokale (wijk of gemeente)niveau
van samenwerking en de daar aanwezige partijen, tenzij dit gezien de aard van de problematiek of
de doelgroep niet geëigend is;
- Er wordt gewerkt volgens het principe van 1 huishouden, 1 plan waarbij naar alle leefgebieden
wordt gekeken en waarbij de cliënt zelf en zijn sociale omgeving worden betrokken;
- Het zorg- en veiligheidshuis heeft een eigen bestuurlijke opdrachtgever in de vorm van een
integrale stuurgroep waarbij tenminste een vertegenwoordiging van meerdere gemeenten van
zowel burgemeesters als wethouders en directeur/bestuurders van de belangrijkste
ketenpartners zitting hebben.
- Er worden geen extra gremia gevormd, uitgangspunt is vorming van één overkoepelende
organisatie.
Planning en fasering
Fase I: analyse en bepaling van richting:
Er is zowel bij het Meldpunt Zorg en Overlast, Veilig Thuis, Veiligheidshuis als gemeenten al
veel informatie beschikbaar over wat wel en niet goed gaat in de huidige situatie. Zo zijn er
gesprekken in heel Hollands Midden gevoerd over de werkwijze 1 huishouden 1 plan en zijn er
evaluaties uitgevoerd naar aanleiding van geëscaleerde casuïstiek.
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Aan de hand van dit materiaal, enkele (groeps)gesprekken met sleutelfiguren en het in kaart
brengen van relevante ontwikkelingen binnen gemeenten en Rijk wordt nader in beeld
gebracht: wat zijn de huidige knelpunten waarvoor een oplossing moet worden gevonden,
wat voor beelden zijn er bij een zorg- en veiligheidshuis, aan welke criteria moet een zorg- en
veiligheidshuis voldoen.
Deze fase eindigt met een nader advies en voorstel voor de verdere aanpak. In dit advies
wordt aandacht geschonken aan wat op welk niveau te organiseren.
Gereed: eind 2018
Tussenbesluit: go/no go voor vervolg van het traject.
Fase II: uitwerking voorstel voor zorg- en veiligheidshuis Hollands Midden:
Op basis van het advies wordt een nadere uitwerking gemaakt voor een zorg- en
veiligheidshuis en de invoering van de Wvggz in Hollands Midden. In deze fase kan reeds
geëxperimenteerd worden met behulp van pilots. Deze fase eindigt met een voorstel, een
implementatieplan en een begroting. Tijdens deze fase worden ook voorstellen ontwikkeld
voor de governance en de ophanging van de organisatie.
Gereed: Q2 2019
Fase III: implementatie:
De Wvggz gaat volgens de huidige plannen per 1 januari 2020 in. De omvang van de
implementatiefase hangt af van de reikwijdte van het voorstel voor het zorg- en
veiligheidshuis, maar dient zich in ieder geval te richten op uitvoering van de Wvggz per
2020.
Gereed: de uitvoering van de Wvggz dient per januari 2020 gereed te zijn; het streven is dat
het zorg- en veiligheidshuis dan ook voor de andere taakvelden gereed is. Of dit haalbaar is
moet blijken uit fase I.
Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap
Het bestuurlijk opdrachtgeverschap ligt bij de voorzitters van de stuurgroep Veiligheidshuis. De
stuurgroep Veiligheidshuis vervult de rol van stuurgroep voor deze opdracht. Vanuit deze stuurgroep
wordt een kleinere ad hoc begeleidingscommissie gevormd, omdat de stuurgroep maar 4 keer per
jaar bijeenkomt.
Voor de begeleiding van het project wordt een ambtelijke werkgroep gevormd, bestaande uit
ambtenaren van de subregio’s Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Midden-Holland en
betrokkenen van de sector Maatschappelijke Zorg RDOG HM en het Veiligheidshuis. Daarbij worden
andere initiatieven met raakvlak aan dit traject, zoals de zorg voor personen met verward gedrag, de
regionale projectorganisaties voor decentralisatie van de Maatschappelijke zorg of het project
‘Geweld hoort nergens thuis’ betrokken.
Er wordt een projectleider voor het project aangetrokken, bij voorkeur uit één van de betrokken
organisaties. Gezocht wordt een ‘ hands on’ projectleider, die werkgroepen leidt en stukken
uitwerkt. De projectleider heeft inhoudelijk kennis van het werkveld, heeft gevoel voor de kwesties
die spelen in de uitvoering, en beschikt tevens over strategische kwaliteiten en bestuurlijke
sensitiviteit.
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Financiën
Voor de uitvoering van het project is incidenteel budget nodig.
Raming projectkosten:
Wat
Wanneer
Geplande inzet
Bedrag
Projectleider
Fase 1
13 wkn x 32 upw
Projectleider
Fase 2 en 3
Experimenteerruimte /
2019 en 2020
werkbudget na
implementatie
Totaal 2019 en 2020

€ 45.000
€ 130.000
€ 75.000

€ 250.000

Het budget voor het project wordt beschikbaar gesteld door de RDOG HM, aangevuld door de
gezamenlijke gemeenten via de begroting van het Veiligheidshuis. De uren van de leden van
ambtelijke werkgroep zijn geen onderdeel van de begroting.
Fase I, II en III
Financiering fase I: voor de financiering van de verkenningsfase worden de kosten verdeeld (50/50)
tussen de RDOG en de gemeenten in Hollands Midden (via de bijdrage aan het Veiligheidshuis).
De resultaten van fase I zijn bepalend voor de hoogte en de wijze van financiering van de fase II en
III. Een deel van de kosten voor fase II en III kunnen uit het reguliere budget van de RDOG voor
organisatie- en beleidsontwikkeling worden gefinancierd. Mochten er in het voorjaar van 2019 (na
fase I) kosten gemaakt moeten worden die niet kunnen worden gefinancierd uit dat budget en die
om die reden uit het positief resultaat van de RDOG gefinancierd moeten worden, dan kan dat
besloten worden door het AB op 27 maart 2019.
Vervolg na fase III
Na de ontwikkelfase moet het zorg- en veiligheidshuis binnen het budget dat nu al beschikbaar is
voor het veiligheidshuis en de betrokken onderdelen van de GGD kunnen worden uitgevoerd. Voor
de uitvoering van de Wvggz dient een aparte kostenraming te worden gemaakt.
Risico’s
o Financieel: Kosten voor uitvoering na ontwikkelfase komen hoger uit dan het huidige begrote
budget.
o Capaciteit: de ontwikkeling van een zorg- en veiligheidshuis is een veelomvattend project. Als er
niet voldoende capaciteit beschikbaar is vanuit de verschillende organisaties zal het niet van de
grond komen.
o Draagvlak: er is niet voldoende draagvlak bij verschillende betrokken organisaties voor de
gekozen (in)richting van het zorg- en veiligheidshuis.
Rapportage
De voortgang van het project wordt elk kwartaal gerapporteerd aan de stuurgroep. Daarnaast wordt
periodiek de voortgang van het project gemeld in het PPG en de veiligheidsregio.
Proces
Dit voorstel wordt voorgelegd aan:
- de stuurgroep Veiligheidshuis (voor raadpleging externe organisaties)
- het Portefeuillehouderoverleg publieke gezondheid Hollands Midden (besluitvorming
portefeuillehouders)
- evt. het bestuurlijk overleg Sociaal Domein Midden-Holland en het PHO Maatschappij Holland
Rijnland
- de districtscolleges F en G (besluitvorming burgemeesters).
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De opdrachtbeschrijving is opgesteld vanuit de centrumgemeenten Gouda en Leiden en
afgestemd met:
- de regionale werkgroep maatschappelijke zorg met de volgende deelnemers: gemeenten
Leiden, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Gouda en het meldpunt Zorg & Overlast van de GGD;
- de manager van het Veiligheidshuis;
- ambtenaren wmo en veiligheid in de regio’s Midden-Holland en Holland Rijnland;
De versie 13 september is gebaseerd op de resultaten van een bestuurlijk overleg tussen de
gemeenten Leiden, Alphen en Gouda.

Planning bespreking opdracht:
Regionaal (Hollands Midden):
28 augustus: voortgangsoverleg meldpunt zorg en overlast (Alphen, Leiden, Katwijk, Gouda, GGD)
11 september: diner, door de GGD georganiseerd op verzoek van de heer Lenferink met
burgemeesters en wethouders Zorg van Alphen, Leiden en Gouda
17 september: stuurgroep veiligheidshuis
23 oktober: AOPG
31 oktober (verzenden stukken 8 okt): PPG
Midden-Holland:
6 september: werkgroep mz regio MH
13 september: afdelingshoofdenoverleg (zorg)
19 september: Districtscollege G = Gouda/Alphen
4 oktober: BOSD
Holland Rijnland:
4 september: projectgroep maatschappelijke zorg
11 september: ao wmo
17 september: Districtscollege F = Leiden/Bollenstreek
26 september: PHO Maatschappij
De besluitvorming via de districtscolleges vervangt de besluitvorming in het algemeen bestuur VR,
omdat de volgende vergadering van dat AB pas op 29 november is.
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Bestuurlijke conferentie

Besturen
met lef
Verslag van de bestuurlijke conferentie
besturen met lef op maandag 4 juni 2018
Op maandag 4 juni jl. vond in Boskoop de bestuurlijke conferentie ‘Besturen met
Lef’ plaats. Deze conferentie is georganiseerd door de besturen van de RDOG
en de Veiligheidsregio. Tijdens de conferentie zijn de ruim 60 aanwezigen met
elkaar in gesprek gegaan over de ondersteuning van de bewoners met de meest
ingewikkelde casuïstiek.
Wat is regionaal en wat is lokaal nodig om te voorkomen
dat deze bewoners tussen wal en schip vallen. Eén van
de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst is de
gedeelde noodzaak van gemeenten en ketenpartners
om de domeinen zorg en veiligheid beter met elkaar
te verbinden. Zowel binnen gemeenten als binnen het
sociale en veiligheids-domein is winst te behalen bij een
nauwere samenwerking.
Na een welkomstwoord door de dagvoorzitter Walter
Etty vertelt Peter Wijga (adviseur bij AEF1) over de
inhoud van de ketenveldnorm. Deze norm wil een
antwoord bieden op de ondersteuning van een groep
zeer kwetsbare personen in de samenleving. Deze groep
krijgt nog lang niet de ondersteuning en zorg die zij nodig heeft. Voor de pauze zijn de aanwezigen
in gesprek gegaan over de vraag: hoe kan de gemeente deze doelgroep tijdig in beeld krijgen
en wat kunt u voor deze doelgroep doen? Wat is de taak van gemeenten en zorgverzekeraars ten
aanzien van participatie en herstel van deze doelgroep.
Tijdens de bijeenkomst heeft een hulpverlener een wensenlijstje vanuit de alledaagse praktijk onder
de aandacht gebracht van de bestuurders. Dit wensenlijstje is de opbrengst van een bijeenkomst van
ambtenaren en hulpverleners in april 2018. (Link naar wensenlijstje!!!)
Na de pauze stond preventie centraal en was de vraag: wat staat er in uw collegeprogramma over
een gezond, veilig en kansrijk opvoed- en opgroeiklimaat voor de volgende generatie?

Onderstaande grafiek is de opbrengst van de discussie groepen:

• verbindt de risico groep vanuit
verschillende gemeentelijke diensten
• monitor voor een veilige start,
bijv. middels de 1000 dagen aanpak
• regel overdracht van signalen van ene
vindplek naar volgende
• benut langdurig betrokken professionals
voor een veiligheidsanalyse
• beleg waakvlak-functie bij zorgmijders die geen hulp accepteren
• stel zorgmatch 0-100 jaar in
• plan langdurige bemoeizorg voor zorgmijders

1

Andersson Elffers Felix, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken
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